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Forord 

Formålet med retningslinjene er å gi råd om metodebruk og analyser i byutredningene, 

basert på føringene som er gitt i mandatene. Retningslinjene er utarbeidet av Statens 

vegvesen og Jernbanedirektoratet i samarbeid.  

Følgende personer fra transportetatene har medvirket i utarbeidelsen av retningslinjene:  

Vegdirektoratet: Jernbanedirektoratet:  

Oskar Kleven Marius Sandvik 

Sari Wallberg Tor Nicolaisen  

Alberte Ruud Kathinka Thilert 

Jon-Terje Bekken Jonas Foss Blakstad 

Tanja Loftsgarden Anita Vingan 

Vidar Rugset 

Anne Kjerkreit (kapittel 6) 

Toril Presttun (kapittel 5) 

Ulf Haraldsen (kapittel 6) 

Ingvill Hoftun (kapittel 6) 

Patrick Ranheim 

Frode Hjelde (kapittel 6) 

Cecilie Bjørlykke (kapittel 6) 

 

I tillegg har en rekke fagpersoner i transportmodellmiljøet i Statens vegvesens regioner 

bidratt med innspill underveis.   

 

Unn Karin Thorenfeldt, Olav Kåre Malmin, Dag Bertelsen og Solveig Meland v/ Sintef har vært 

faglige rådgivere. Sintef har utarbeidet prosjektnotatet Innspill til metodikk og verktøybruk 

til byutredningene (Prosjektnotat nr: N-15/16). Notatet beskriver flere temaer og metoder 

mer i detalj, og er et vedlegg til retningslinjene.  

Transportetatene vil bistå i det løpende arbeide med byutredningene etter behov. 

Kontaktpersoner er Oskar Kleven (oskar.kleven@vegvesen.no) og Alberte Ruud 

(alberte.ruud@vegvesen.no). 

Dette er versjon 4 av retningslinjene. Alle endringer i forhold til versjon 3 er markert med 

rød skrift.  

 

Vedlegg 2-4 og 10-11 er separate dokumenter. De øvrige er vedlegg i dette dokumentet.   

mailto:oskar.kleven@vegvesen.no
mailto:alberte.ruud@vegvesen.no
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1. Bakgrunn  

1.1. Hensikt med byutredningene og retningslinjene 

Transportetatene har fått i oppdrag av SD å utarbeide byutredninger for å belyse virkemidler 

og kostnader for å oppfylle målet om at veksten i persontransporten i de større byene skal 

tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Byutredninger skal gjennomføres for hver av de ni 

byområdene som er aktuelle for byvekstavtaler. For Oslo er utredningsbehovet dekket 

gjennom KVU for Oslo-navet.  

Byutredningene har to primære hensikter, og er delt i to trinn. Hensikten med 

byutredningene i trinn 1 er å kartlegge virkemiddelbruk og kostnader for å nå nullvekstmålet 

for persontransport med bil. Utredningene skal ligge til grunn for forhandlinger eller 

reforhandlinger om byvekstavtale. Retningslinjene gjelder analyser som skal gjennomføres i 

trinn 1, og som skal ferdigstilles i løpet av 2017.  

Hensikten med trinn 1 er å få et grunnlag for etatenes arbeid med neste rullering av 

Nasjonal transportplan. Et trinn 2 vil gjøre det mulig å videreutvikle arbeidet med en 

helhetlig bystrategi som kan ligge til grunn for NTP 2022-2033. Samferdselsdepartementet 

vil gi føringer for arbeidet med NTP 2022-2033 (retningslinje 1) som kan påvirke 

utredningsarbeidet i trinn 2. Det settes derfor ikke nå en frist for trinn 2 av arbeidet. 

Nullvekstmålet for persontransport med bil er et felles hovedmål for byutredningene.  I 

mandatene er det fastsatt at byutredningen skal ha en beskrivelse av dagens situasjon, 

forventet utvikling og utfordringer. Videre skal det gjøres en behovsanalyse knyttet til 

nullvekstmålet, for eksempel forventet transportbehov. På grunnlag av dette skal det gjøres 

analyser av alternative virkemiddelpakker for å nå nullvekstmålet. 

Retningslinjene gir råd om metodebruk og analyser i byutredningene, basert på føringene 

som er gitt i mandatene. I retningslinjene konkretiseres og operasjonaliseres metodikken 

som bør eller skal brukes til ulike analyser. Retningslinjene gir råd om håndtering av 

virkemidler som ikke fanges opp i transportmodellene, eller som ikke lar seg kvantifisere. I 

teksten skiller vi mellom råd en bør/kan følge og råd en skal/må følge. Noe av teksten, 

spesielt i kapittel 3, er først og fremst rettet mot modell-fagpersoner, og beskrives mer 

detaljert i prosjektnotatet til Sintef. Vi har likevel valgt å ha det med i hoveddokumentet slik 

at også «ikke-eksperter» får en viss forståelse for gangen i denne delen av arbeidet.  

1.2. Videre prosess 

Retningslinjene vil justeres underveis i prosessen etter hvert som det kommer opp nye 

problemstillinger, eller dersom en finner bedre måter å håndtere ulike temaer på. Dette er 

fjerde og siste versjon av retningslinjene. 

Det gjennomføres månedlige møter hvor tema fra modellbrukerne tas opp, i tillegg til 

fagmøter for å ta opp spesielt utfordrende temaer. Følgende hovedtemaer vil bli tatt opp før 

sommeren: Håndtering av Park & Ride og tiltakskoding inn mot virkemiddelpakkene, 

analyser av tiltak som ikke håndteres i transportmodellen: gange, øvrige sykkeltiltak, 

trengsel/komfort, miljødifferensierte bomsatser/lavutslippssoner (se oppdatert møteplan 
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bakerst i dokumentet). Det er aktuelt å invitere fagpersoner både fra transportetatene, 

kommunene og fylkeskommunene til disse møtene, men hvem som skal delta må avklares 

nærmere ut fra tema og relevans. 

Det gjennomføres to nasjonale fagsamlinger i samarbeid mellom Jernbanedirektoratet, 

Statens vegvesen og KS. Prosjektdeltakere fra transportetatene, fylkeskommuner og 

kommuner vil bli invitert. Den første fagsamling ble gjennomført i Oslo 18. mai, med areal 

som hovedtema. Den andre fagsamlingen gjennomføres onsdag 27. september.  

Sentral organisering av byutredningsarbeidet og anbefalte felles milepæler lokalt er 

behandlet av NTPs styringsgruppe. Oppdatert notat er lagt ved retningslinjene (vedlegg 1).  

1.3. Sammenheng mellom byutredningene og indikatorsett for oppfølging av 

bymiljø-/byvekstavtaler  

Det er utviklet et felles indikatorsett for oppfølging av bymiljøavtalene og byvekstavtalene. 

Indikatorene har til hensikt å følge opp måloppnåelsen i avtalene (nullvekstmålet). I tillegg 

følges utviklingen innen to sentrale innsatsområder: Areal og parkering. Det er utarbeidet en 

veileder der indikatorsettet er konkretisert, og som beskriver ansvarsdeling for og 

rapportering av indikatorene. 

Indikatorene for oppfølging av bymiljøavtalene og byvekstavtalene skal måle hvorvidt 

byområdene er på riktig vei når det gjelder å følge opp betingelsene i bymiljøavtalene og 

byvekstavtalene.  Byutredningene skal kartlegge og analysere hvilke virkemidler som må 

iverksettes i årene framover for å nå nullvekstmålet. Rapportering av faktisk utvikling i 

indikatorene er basert på tellinger og undersøkelser av reisevaner, mens forventet utvikling i 

byutredningene er basert på prognoser for trafikkutvikling og beregnet effekt av ulike typer 

virkemidler. 

2.  Felles forutsetninger og rammer for byutredningene 

2.1. Nåsituasjon og analyseår  

Analyseåret i byutredningens trinn 1 er 2030. Nåsituasjon er 2016, og skal ha betegnelsen 

nåsituasjon 2016. Det kan i tillegg gjennomføres analyser i et mer langsiktig perspektiv i 

trinn 1 dersom det er mulig innenfor tidsfristen, dvs. utgangen av 2017.  

Delområdemodellen i det enkelte analyseområdet skal kalibreres og tilpasses 

trafikksituasjonen som var gjeldende i analyseområdet i 2016. Dette er det siste året hvor vi 

har offisielle trafikktall og statistikk for veg- og jernbanetransport.  

Nullvekstmålet er oppnådd dersom trafikkarbeidet i 2030 er på samme nivå som i 2016 

(ekskl. unntakstrafikken).  

Det er viktig å merke seg at trafikkarbeidet i nåsituasjonen (2016) er beregnet med en 

transportmodell (RTM). RTM er etablert på grunnlag av nasjonale reisevaneundersøkelser 

(RVU) og eksisterende transporttilbud (priser, veg- og baneinfrastruktur, reisetider). RVU gir 

et bilde av befolkningens reisemønster, og forskjeller mellom ulike trafikantgrupper når det 
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gjelder tilgang til ulike transportformer og tilbøyelighet til å velge ulike transportmidler. Det 

er disse dataene som danner det empiriske grunnlaget for RTM, og som brukes for å 

gjenskape trafikken i nåsituasjonen.  

Det finnes naturlig nok ikke et altomfattende registreringsopplegg som fanger opp det reelle 

trafikkarbeidet for alle transportformer. Trafikkarbeidet i 2016 er derfor ikke basert på 

trafikkregistreringer, men en transportmodell som er kalibrert (tilpasset) slik at den stemmer 

godt med tilgjengelige tellinger av biltrafikk og kollektivpassasjerer. Vi har ikke gode nok 

registeringer av antallet gående og syklende. For disse transportformene er det primært 

RVU-data modellen kontrolleres mot.  

Analyseår for virkemiddelpakkene er 2030. Forutsetningene som ligger i grunnprognosene 

(5. april 2017) skal benyttes for framskrivning av transportetterspørselen. 

 

2.2. Veg- og baneprosjekter som skal inkluderes i alle virkemiddelpakker  

Følgende veg- og baneprosjekter skal inkluderes i alle virkemiddelpakker, med mindre annet 

er presisert i mandatene:  

- Alle veg- og baneprosjekter som har fått statlige midler i perioden 2018-2023 (skal ha 

betegnelsen nullalternativ 2030). Dette inkluderer både prosjekter som påbegynnes og 

åpnes. 

- Prosjekter i vedtatt konsept i by-KVUen (skal ha betegnelsen KVU/bypakke 2030) 

 

Kostnader for alle prosjekter som skal inkluderes i virkemiddelpakkene skal kvalitetssikres 

og oppdateres til 2016-tall. 

Gangen i beregningene av trafikale og samfunnsøkonomiske effekter er beskrevet i avsnitt 

6.2. 

En oversikt over hvilke prosjekter som skal inkluderes i alle virkemiddelpakker er lagt ved 

(vedlegg 2). 

KVU-konseptet som er vedtatt av regjeringen (heretter kalt KVU/Bypakke 2030) skal 

inkluderes i alle virkemiddelpakker som analyseres, med mindre annet er presisert i 

mandatet. Vedtatt KVU er valgt på grunnlag av hvilke konsept som gir best måloppnåelse ut 

fra flere samfunns- og effektmål som er fastsatt i KVU-arbeidet. I byutredningene er det 

imidlertid et krav at alle virkemiddelpakker skal nå nullvekstmålet. Hvis vedtatt KVU 

resulterer i et trafikkarbeid som er høyere enn det som aksepteres innenfor rammene av 

nullvekstmålet, må det kompenseres med andre virkemidler (for eksempel prising av bilbruk, 

parkeringstilgjengelighet og forsterket kollektivsatsing). Framgangsmåte for sammensetning 

og analyser av virkemiddelpakker omtales i kapittel 4. 

I den samfunnsøkonomiske analysen skal alle prosjekter, også de som er med i samtlige 

virkemiddelpakker, inkluderes. Derfor må alle kostnader så langt som mulig kvalitetssikres 

og oppdateres til 2016-kroner.  
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Det skal ikke konkluderes med én anbefalt virkemiddelpakke. Hensikten med 

virkemiddelpakkene er å vise konsekvenser og mulighetsrommet av ulike måter å kombinere 

virkemidler på. Det er i forhandlingene at endelig sammensetning av virkemidlene i 

byvekstavtalene skal avgjøres.  

For å identifisere hvilken effekt veg- og baneprosjekter i virkemiddelpakkene har på 

trafikkarbeidet med personbil isolert sett, skal det gjennomføres trinnvise analyser. 

Framgangsmåten er beskrevet i kapittel 4 om virkemiddelpakker. 

2.3. Virkemidler og tiltak  

Virkemiddelpakkene skal settes sammen av tiltak som faglig sett antas å ha betydning for 

måloppnåelse, uavhengig av hvilket forvaltningsnivå som har ansvaret for tiltaket.  

Det skal publiseres en egen side om byutredningene i tiltakskatalogen 

(www.tiltakskatalog.no), der det henvises til aktuelle virkemidler og effekter. Denne vil etter 

planen offentliggjøres i månedsskiftet mai/juni.  

Sammensetningen av virkemiddelpakker bør bygge på erfaringer med og studier av effekten 

av ulike typer virkemidler, og i hvilken grad de påvirker transportomfanget med bil. I tabell 1 

gis en overordnet oversikt over effekter av virkemidler der vi har en del erfaringsdata fra 

tidligere studier og forskning.  Det er imidlertid viktig å understreke at effektene av ulike 

virkemidler vil variere, og har sammenheng med rammebetingelser som 

befolkningssammensetning, dagens arealbruk, eksisterende kollektivtilbud og dagens pris-

/avgiftsnivå mv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tiltakskatalog.no/
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Tabell 1 Oversikt over tiltak og effekter – utvalgte virkemidler 

Tiltak Effekt Effekt på 

trafikkarbeid 

med personbil  

Kilder 

Kollektiv-

takst1 

Reduksjon på 10 prosent forventes å gi 4 

prosent økning i antall kollektivreiser 

(-) Tiltakskatalog.no: 

http://www.tiltakskatalog.no/b-2-

3.htm 

Frekvens1 Økning på 10 prosent forventes å gi 4,5 

prosent økning i antall kollektivreiser 

+ Tiltakskatalog.no: 

http://www.tiltakskatalog.no/b-2-

3.htm 

Reisetid 

buss 

10 prosent kortere reisetid forventes å gi 

mellom 4 og 6 prosent økning i antall 

kollektivreiser 

(+) Tiltakskatalog.no: 

http://www.tiltakskatalog.no/b-2-

3.htm 

Parkerings-

avgift 

10 prosent økning forventes å gi mellom 1 og 

4 prosent færre bilturer 

++ Tiltakskatalog.no: 

http://www.tiltakskatalog.no/b-1-

5.htm#anchor_148651-1100 

Bomavgift/

vegprising 

Trafikkreduksjon på 15-20 prosent over 

bomsnittet  

 

++ Tiltakskatalog.no: 

http://www.tiltakskatalog.no/b-1-

1.htm#anchor_147475-300 

Fortetting Vanskelig å kvantifisere, men faglig enighet 

om at «riktig» fortetting har stor effekt 

++ Tiltakskatalog.no: 

http://www.tiltakskatalog.no/a-1-

3.htm#anchor_147410-800 

1Reduserte kollektivtakster har vist seg å føre til en større overgang fra grupper uten biltilgang enn økt frekvens 

(http://www.tiltakskatalog.no/b-2-3.htm#anchor_147449-300). Derfor har disse virkemidlene ulik effekt på 

trafikkarbeid med personbil.  

 

I retningslinjene har begrepene virkemidler og tiltak samme betydning. Det er flere studier 

av effekter av ulike typer tiltak, i oversikten under gis noen eksempler på kilder.  

 

Kilder - effekter av tiltak 

Ulike tiltak for redusert biltrafikk 

Madslien og Kwong 2015: Klimagasseffekt ved ulike tiltak og virkemidler i samferdselssektoren – 

Transportmodellberegninger. TØI rapport 1427/2015 

Solli og Haraldsen 2016: Tiltak for redusert biltrafikk i by. UA-rapport 82/2016  

TØI: Oppslagsverk om transport, miljø og klima: www.tiltakskatalog.no 

Parkering 

Christiansen m fl 2016: Parkering – virkemidler og effekter. TØI rapport 1493/2016 

Ellis og Øvrum 2015: Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike 

parkeringsrestriksjoner. UA-rapport 64/2015                                                                           

Kollektivtiltak 

Fearnley m fl 2015: Etterspørselseffekter av kvalitetshevinger i kollektivtransporten. TØI rapport 

1408/2015 

Norheim m fl 2015: Klimaeffektiv kollektivsatsing. Effekter av målrettede tiltak. UA-rapport 72/2015 

Sykkeltiltak 

Solli m fl 2016: Transportstandard for sykkel. Vurdering av ulike faktorer. UA-rapport 75/2016   

Finansielle virkemidler 

Ramjerdi m fl 2014: EcoEnvi (When) are financial policy instruments environmentally effective? TØI 

rapport 1298/2014   https://www.toi.no/publikasjoner/ecoenvi-when-are-financial-policy-

instruments-environmentally-effective-article32388-8.html 

 

http://www.tiltakskatalog.no/a-1-3.htm#anchor_147410-800
http://www.tiltakskatalog.no/a-1-3.htm#anchor_147410-800
http://www.tiltakskatalog.no/b-2-3.htm#anchor_147449-300
http://www.tiltakskatalog.no/
https://www.toi.no/publikasjoner/ecoenvi-when-are-financial-policy-instruments-environmentally-effective-article32388-8.html
https://www.toi.no/publikasjoner/ecoenvi-when-are-financial-policy-instruments-environmentally-effective-article32388-8.html
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2.4. Nullvekstmålet for personbiltrafikk 

 Definisjon og avgrensning 

Nullvekstmålet for personbiltrafikk ble lansert i transportetatenes forslag til NTP 2014-2023, 

med følgende formulering:  

Nullvekstmålet: Persontransportveksten i de store byområdene skal tas med 

kollektivtransport, sykling og gåing. 

Målet ble fulgt opp i Klimaforliket og Stortingsmeldingen om NTP. Nullvekstmålet for 

personbiltrafikk omfatter i dag de ni byområdene som er aktuelle for byvekstavtaler. 

Avgrensingen av de aktuelle byområdene omtales i mandatene.  

Følgende trafikkarbeid omfattes av nullvekstmålet:  

 Trafikkarbeidet med personbil knyttet til reiser til/fra arbeid, i tjeneste (til/fra møter), til 

fritidsaktiviteter, handle-/servicereiser og andre private formål.  

 Trafikkarbeidet innenfor det geografiske området som omfattes av analyseområdet (jf. 

mandatene). 

Det er programmert et script som beregner trafikkarbeidet for analyseområdet. Scriptet ble 

sendt ut i testversjon i begynnelsen av mai, men ble trukket tilbake grunnet en feil. Revidert 

script vil være en del av versjon 3.11 og er lagt på eRoom. 

I analysene av virkemiddelpakken er nullvekstmålets referanseår (nåsituasjon) 2016. 

Nullvekstmålet oppnås dersom trafikkarbeidet som omfattes av dette målet er på samme 

nivå i 2030 som i 2016. I flere byområder vil nullvekstmålets referanseår i byutredningene 

kunne skille seg fra referanseåret i de kommende byvekstavtalene. Vår vurdering er at 

avviket mellom referanseår i utrednings- og avtaleåret ha liten betydning for 

hovedresultatene.  

Følgende trafikk skal unntas fra nullvekstmålet: 

 Gjennomgangstrafikk, dvs. trafikk som verken starter eller stopper i det geografiske 

området for avtalen. 

 Trafikkarbeid knyttet til offentlig og privat tjenestetransport (mobil tjenesteyting). 

 Trafikkarbeid knyttet til lett og tung næringstransport. 

Dette betyr at trafikkvekst som skyldes vekst i unntakstrafikken aksepteres innenfor 

rammene av nullvekstmålet for persontransport med bil.  

Ved inngåelse av byvekstavtale følger en veileder der målemetode og måleområde er 

operasjonalisert, jf. avtalen i Trondheim: http://miljopakken.no/vedlegg-ku-12-12-

2016/attachment/indikatorsett-for-oppfolging-av-bymiljoavtaler. Innholdet i veilederen 

bygger på indikatorsettet gjengitt i NTP 2018-2029. 

 

 

 

http://miljopakken.no/vedlegg-ku-12-12-2016/attachment/indikatorsett-for-oppfolging-av-bymiljoavtaler
http://miljopakken.no/vedlegg-ku-12-12-2016/attachment/indikatorsett-for-oppfolging-av-bymiljoavtaler
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 Metodikk for beregning av trafikkarbeid som skal unntas  

Det er utviklet en felles metodikk for hvordan trafikkarbeidet knyttet til små og store 

lastebiler. For hvert byområde er det beregnet hvor stor andel av trafikkarbeidet som 

utgjøres av mobile tjenesteytere. Denne andelen trekkes fra det totale trafikkarbeidet. 

Befolkningsprognosene til SSB for hvert byområde skal brukes som grunnlag for forventet 

vekstrate for unntakstrafikken.  

Hvor mye trafikken kan øke i byområdet innenfor rammen av nullvekstmålet (som følge av 

unntakstrafikk) har stor betydning for sammensetningen av virkemidler. I løpet av våren er 

det derfor gjort et utviklingsarbeid for å få avklart størrelsen på trafikkarbeidet (KjtKm) som 

er unntatt målet. For å beregne trafikkarbeidet som følge av unntakstrafikk må det benyttes 

flere metoder. Summen av unntakstrafikk blir:  

Trafikkarbeidet til gjennomgangstrafikk, beregnes ut fra et nytt script laget av 

transportetatene som var inkludert i versjon 3.11 24. mai 2017.  

Mobile tjenesteytere: Det foreligger ikke noen samlet statistikk for å beregne trafikkarbeidet 

til mobile tjenesteytere, noe som gjør det utfordrende å få et godt bilde av omfanget. Vi har 

vurdert ulike måter å håndtere dette på, i dialog med både TØI, Sintef og flere av 

kontaktpersonene for modeller i byutredningen. Beregninger viser at i gjennomsnitt utgjør 

andel mobile tjenesteytere 11 prosent av trafikkarbeidet nasjonalt. Vi velger å benytte denne 

andelen for det enkelte byområde. Forventet trafikkarbeid i 2030 fra mobile tjenesteytere 

beregnes ved å framskrive dagens trafikkarbeid med SSBs prognose for befolkningsvekst 

(MMMM), jf. under. 0-vekstmålet vurderes som oppfylt i 2030 dersom modellberegnet vekst 

i trafikkarbeidet i avtaleområdet, unntatt trafikk fra lastebilmatrise og gjennomgangstrafikk, 

ikke overstiger den forventede veksten i trafikkarbeid fra mobile tjenesteytere. Dette er en 

forenklet metode for å håndtere utfordringene med å vurdere trafikken fra mobile 

tjenesteytere. Se vedlegg 10 og 11 for beskrivelse av metodikk. 

Trafikkarbeid med små og store lastebiler beregnes med en ekstern lastebilmatrise. Det har 

pågått et omfattende arbeid hittil i 2017 med å få etablert en tonnmatrise fra Nasjonal 

godstransport modell som baserer seg på ny varetransportundersøkelse fra SSB og 

sendingsdata fra de 20 største samlasterne. Arbeidet har vært krevende og vi er dessverre 

ikke i mål her. Lastebilmatrise fra Nasjonal godsmodell vil ferdigstilles på et senere 

tidspunkt. Vår anbefaling er at det tas utgangspunkt i matrise som er tilgjengelig for hver 

regionale modell og som kan benyttes i den enkelte delområdemodell. Dette er i noen 

tilfeller en eldre matrise, som må skaleres opp for å treffe dagens trafikknivå. Regionen må 

velge ut de punktene som de ønsker at det skal være god overensstemmelse mellom 

lastebilmatrise og tellinger. Vedlagt en presentasjon fra Sindre Levinsen i Statens vegvesen 

Region sør, som beskriver prosessen for SVV/Jdir (vedlegg 3). Det er opp til hvert byområde 

å avgjøre hvilket program som skal benyttes for å etablere selve lastebilmatrisen. 

Befolkningsprognosene til SSB for hvert byområde skal benyttes som vekstrate for 

unntakstrafikken. Prognosene for forventet utvikling av godstransporten, som kunne vært en 

alternativ tilnærming, er på lands- og fylkesbasis, men det er grunn til å anta at utviklingen i 

byområdene skiller seg fra utviklingen utenom byene. Det er usikkerhet knyttet til hvordan 
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unntakstrafikken utvikler seg, men det er grunn til å forvente at spesielt lettere 

næringstransport og mobil tjenesteyting øker i takt med befolkningsveksten.  

2.5. Modellsystem og grunnlagsdata 

I byutredningene skal det benyttes felles verktøy for transportanalyser og 

samfunnsøkonomiske beregninger som er utarbeidet av transportetatene. For å ta høyde for 

usikkerhet i modellberegningen og virkemidler transportmodellene ikke fanger opp må det 

også gjennomføres følsomhetsvurderinger og faglige tilleggsanalyser.  

 Modellsystem 

Modellsystemet for persontransport er et viktig grunnlag for transportanalysene og de 

samfunnsøkonomiske beregningene. Modellene benyttes for å studere etterspørselseffekten 

av tiltak som gir endringer i reisetid, reisekostnader og transportmiddelfordeling.  Det er 

også mulig å se på de mer langsiktige effektene av endret samfunnsutvikling, f. eks. 

inntektsvekst, befolkningssammensetning og bosettingsmønster. 

Modellsystemet består av den nasjonale persontransportmodellen (NTM6) for innenlands 

reiser som er lengre enn 7 mil, og et sett regionale persontransportmodeller (RTM), som 

omfatter reiser som er kortere enn dette.  

RTM benytter grunnkretsene som soneinndeling. Totalt antall grunnkretser i Norge er ca 

13500, men antall grunnkretser i den enkelte regional modell varierer mellom 1800 til ca 

5000. Turene i den enkelte regionale modell går mellom par av grunnkretser. NTM6 har i 

overkant av 1500 soner som utgangspunkt. Soneinndeling er basert på SSB 

tettstedsdefinisjon, som er aggregater av grunnkretser.  

NTM6 er estimert med utgangspunkt i den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) fra 2009, 

mens RTM er basert på RVU 2001, men rammetallskalibrert mot RVU 2013/14.  Det betyr at 

turer for den enkelt reisehensikt og transportmiddel sammenlignes og avstemmes mellom 

modell og reisevaneundersøkelse. Rammetallskalibreringen er mer detaljert i beskrevet i 

kapittel 3 og i Sintef prosjektnotat nr: N-15/16: Innspill til metodikk og verktøybruk til 

byutredningene. DOM må kalibreres slik at modellen har meget god overensstemmelse 

(tilnærmet 100 prosent) med tellinger for lette biler. Det gjelder både snitt og enkelt punkt. 

Det er utviklet funksjonalitet for å etablere en delområdemodell (DOM) for hvert enkelt 

analyseområde til byutredningen. En DOM har et geografisk område som er mindre enn den 

regionale modellen, men har samme funksjonalitet. Også denne modellen skal 

rammetallskalibreres, jf. Sintef prosjektnotat nr: N-15/16: Innspill til metodikk og 

verktøybruk til byutredningene. 

 

 

 

 



Retningslinjer versjon 4 – 21. september 2017 

 

14 

 

 Følsomhetsvurderinger og tilleggsanalyser 

Transportmodellene fanger ikke opp effekter av alle virkemidler, og det vil alltid være en viss 

usikkerhet knyttet til forventet utvikling av transportbehov. Det er derfor nødvendig å 

gjennomføre analyser og beregninger på utsiden av modellsystemet.  

Ivaretakelsen av usikkerhet i utredningsarbeidet bør som et minimum bestå av 

følsomhetsanalyser for de viktigste faktorene, samt faglige analyser og drøftinger. Dette kan 

for eksempel gjøres ved bruk av trinnvis analyse, som gis en nærmere omtale i kapittel 4. 

 Grunnlagsdata 

Inntektsutvikling 

Inntektsutviklingen fra perspektivmeldingen 2017 skal benyttes. Grunnlagsfiler ble offentlig 

5. april 2017.  

 

Nye vekstrater for inntekt fra Perspektivmeldingen 2017 (31.3.2017) er grunnlag for nye 

grunnprognoser, som ligger til grunn for Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029.  Nye 

grunnlagsfiler til bilholdførerkortmodellen er lagt på eRoom i april 2017. 

 

Befolkningsprognoser 

Statistisk sentralbyrå (SSB) sin befolkningsprognoser med vekstbane MMMM fra juni 2016 

(som viser status per 1.1.2016) skal benyttes.  

 

Vegnett, kollektivrutebeskrivelser og takster 

 Vegnett pr. oktober 2016 fra NVDB skal benyttes.  

 Jernbane: Rutebeskrivelse for 2016 legges på transportetatenes sitt eRoom i løpet av 

januar 2017 

 Buss/Hurtigbåt: Benyttes i den versjonen de ble kodet inn i modellsystemet ved 

etablering av nytt vegnett. Det gjøres en kvalitetskontroll i forhold til analyseområde for 

modellen 

 Kostnader/billettstruktur benyttes slik de er kodet inn i modellsystemet ved etableringen 

av rutebeskrivelsene. Data må så godt som mulig representere 2016-situasjonen. 

 

3. Kvalitetssikring og validering av DOM/RTM  

Transportmodellen for analyseområdet må verifiseres og tilpasses området der modellen 

skal benyttes. Det betyr i hovedsak sjekk på rammetallene i modellen, kvalitetssikring av 

transportnettverk og rutebeskrivelser. Videre må antall bil- og passasjerturer på hhv veg og 

jernbanenett avstemmes mellom modell og statistikk. Offisielle statistikk skal benyttes.  

Dette kapittelet beskriver hovedtrekkene i arbeidet med kalibrering og klargjøring av 

modellen, og er rettet mot transportmodellpersonell. En mer utdypende beskrivelse gis i 

Sintef prosjektnotat nr: N-15/16: Innspill til metodikk og verktøybruk til byutredningene. 

Samme notat har også henvisninger til flere andre rapporter som gir ytterligere utdyping. 
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Rapportene er samlet på 

http://www.ntp.dep.no/Transportanalyser/Transportanalyse+persontransport 

Regional transportmodell (RTM) er etablert i CUBE. Malmin (2016) gir en dokumentasjon av 

teknisk funksjonalitet og framgangsmåte ved bruk av RTM. 

3.1. Hovedaktiviteter 

Arbeidet for å sikre at delområdemodellen som skal benyttes er tilstrekkelig egnet for 

analyser av aktuelle tiltak deles inn i tre arbeidsområder: 

 Datagrunnlag 

Følgende datagrunnlag må oppdateres/etableres for hhv. dagens situasjon og prognoseår: 

 Sonedata (bosatte, arbeidsplasser, elev- og studentplasser, studentboliger) 

 TNExt-base 

 Telledata/bomdata for timemodell 

 Transporttilbud i referansealternativet 

 Inndata for arealbruksalternativene i virkemiddelpakkene 

 Befolkning, arbeidsplasser og skoleplasser fordelt på grunnkretser i henhold til 

besluttede arealbruksalternativ 

Ev. ytterligere behov for datainnsamling bør vurderes på et så tidlig stadium som mulig, 

f.eks.: 

 Parkeringsundersøkelser 

 P&R-undersøkelser 

 Kjøre-/reisetidsmålinger 

 Belegg på kollektivtransportmidler 

 Modelletablering og kvalitetssikring 

 Definering av kalibreringsområde  

 Kontroll av sonebeskrivelsen  

 Koding/kontroll av transporttilbudbeskrivelsen (inkl. evt. koordinering mot andre lokale 

modeller)  

 Etablering av tilpassede rush-perioder  

 Tilrettelegging for bompengeinnkreving med timeregel 

 Evt. koding av P&R-anlegg som vil inngå som tiltak i framtidige beregningsår 

 Kalibrering og validering 

• Kalibrering av BHFK 

• Sjekk av bilholdsmodellen mot NRVU 2013-14 

• Evt. aktivering og kalibrering av P&R-funksjonalitet 

• Rammetallskalibrering av modellen 

- Kontroll av konkurranseflater på sentrale OD-relasjoner 

- Kontroll av reiselengder/-fordeling 

- Kontroll av NTM-trafikken 

http://www.ntp.dep.no/Transportanalyser/Transportanalyse+persontransport
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- Kontroll av godstrafikken 

- Parameter for reisemiddelvalg/destinasjonsvalg 

• Kalibrering av modellen for døgnnivå, inkludert: 

- Etablering av ett scenario for hvert kalibreringsforsøk. Dette gjør at OD-matrisene 

som skal benyttes til etablering av nullvekst-indikator ikke blir overskrevet. 

- Verifisering av beregnet trafikk mot tellinger med spesielt fokus på hovedvegnettet 

og aktuelle bomsnitt 

- Sjekke konkurranseforhold (reisetid i og utenfor rush) mellom reisemåter i modellen 

(TNM på storsonenivå?) 

- Beregning av lett næringstrafikk og mobile tjenesteytere 

- Uttak av matriser for etablering av indikator for nullvekstmålet 

• Kalibrering av modellen for time-nivå 

DOM for det enkelte byområde må kalibreres slik at modellen har meget god 

overensstemmelse (tilnærmet 100 prosent) med tellinger for lette biler. Det gjelder både 

snitt og enkelt punkt. 

Hvert arbeidsområde er omtalt på et overordnet nivå. For detaljert beskrivelse av 

arbeidsprosesser for hvert av arbeidsområdene, se Sintef prosjektnotat nr: N-15/16: Innspill 

til metodikk og verktøybruk til byutredningene. 

3.2. Datagrunnlag 

 Etablering av basis og referansealternativet 

Det skal tas utgangspunkt i følgende datasett ved etablering av transportmodellen for 

analyseområdet: 

 Befolkningsdata: SSB per 31.12 2015 (publisert juni 2016) 

 Arbeidsplassdata: SSB per 31.12 2013 (publisert juni 2014) 

(Vi har mottatt arbeidsplassdata for 2016. Datafilen kan fås på forespørsel og kan 

benyttes til kvalitetssikring. Vi ser det imidlertid ikke som kritisk om versjonen som ble 

publisert i juni 2014 benyttes.) 

 Vegnett: NVDB per oktober 2016 

 Jernbanenettverk: Banedatabanken per 31.12 2015 

 Rutebeskrivelse for tog (år 2016): Jernbaneverket pr. januar 2017 

 Rutebeskrivelse for buss: Statens vegvesen per 31.12 2015 

 Rutebeskrivelse for hurtigbåt: Kystverket per juni 2014 

Cube versjon 3.12 skal benyttes.  

Hovedendringer: 

 Kollektivmodulen er forbedret. Inntekter og utgifter beregnes nå kun for kjerneområdet. 

Rabatter håndteres bedre. Kostnader og inntekter for årsdøgn beregnes riktigere. Det 

beregnes ikke lenger inntekt fra skoleturer til grunnskole og videregående skole. 

 Trafikantnyttemodulen er forbedret. Årsdøgnresultater håndteres riktigere. 
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 Applikasjonen for å beregne effekter av timesdifferensierte bompenger er oppdatert og 

lagt inn igjen i modellsystemet. Denne kan brukes til forenklet beregning av effekter av 

differensierte bompenger inne for timer i rushperiode (omfordeling av turer mellom 

timer innenfor rushperiode). 

 Mulighet for å kalibrere reisemønster for arbeidsreiser mot pendlingsstatistikk er 

innarbeidet i modellsystemet. 

Referansealternativet skal kodes i henhold til beskrivelse i avsnitt 2.2. 

 Forhold og tiltak som bør avklares i startfasen 

I tillegg til datagrunnlag for etablering av transportmodellen kreves det også datagrunnlag 

for kalibrering og fastematriser. Forhold det er viktig å huske på er: 

1) Faste matriser 

Behov for tilleggsmatrisene for dagens situasjon må avdekkes før kalibreringen starter, og 

kvalitetssikres.  

 

Dette gjelder 

- lastebilmatrise (se avsnitt 2.4.2) 

- skolereisematrise 

- flyplassmatrise 

2) Datagrunnlag for kalibrering 

Det er viktig å kvalitetssikre datagrunnlaget som skal brukes til kalibrering av modellen, og 

bruke de samme datakildene i hele prosessen.   

3) Innfartsparkering (P&R-anlegg) 

P&R- anlegg legges inn for de byområder der innfartsparkering er mye brukt av de reisende, 

eller der det kan være aktuelt å legge inn innfartsparkeringer som et tiltak. For å kunne 

analysere effekten av P&R-anlegg i modellen, kreves det at anleggene som ønskes etablert i 

tiltaket, legges inn i referansesituasjonen. Dette gir en mulighet til å endre kapasitet på 

anleggene i tiltakssituasjonen. Under rammetallskalibrering av modellen er det viktig at 

innfartsparkeringsfunksjonen er slått av.  

4) Ventetidskurve på holdeplassnivå 

Ventetidskurver er aktuelle for de største holdeplassene og der hvor det er flere 

kollektivtransportmidler og det er lagt til rette for bytte mellom transportmidlene. Oversikt 

over knutepunktene fremskaffes lokalt. Valg av ventetidskurve vurderes lokalt.  

3.3. Modelletablering og kvalitetssikring 

Metodikk for etablering av DOMen er beskrevet i Sintef prosjektnotat nr: N-15/16: Innspill til 

metodikk og verktøybruk til byutredningene. Kalibreringen må gjennomføres for det aktuelle 

analyseområdet, jf. mandatene. 
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 Kontroll av sonebeskrivelsen 

Sonedatafilene inneholder informasjon om demografi (befolkningsstørrelse med alders- og 

kjønnssammensetning), skoler, parkeringskostnad og arbeidsplasser knyttet til de 

geografiske sonene, og benyttes som forklaringsvariabler i modellenes beregning av 

turproduksjon, -attrahering og turfordeling.  

 Kvalitetssikring av transportnettverk 

Transportnettverket og kollektivrutebeskrivelsene beskriver kostnadene for en tur fra én 

sone til en annen sone med ulike transportmiddel. I tillegg trenger transportmodellen en 

beskrivelse av forhold som skaper og tiltrekker turer i hver sone. 

Transportnettet omfatter vegnettet (inkl. fergesamband), tog-/banelinjer og farleder, og 

beskrives i form av et nettverk bestående av noder som knytter sammen lenker. Hver lenke 

inneholder en gjennomsnittlig beskrivelse av egenskapene på vegen eller kollektivlinjen 

mellom nodene. Typiske lenkeegenskaper er lengde, hastighet, kapasitet og transportform 

(bil, gange, sykkel, (buss?), bane, tog, båt, etc.). 

I tillegg til selve nettverket, inneholder også transportnettet en beskrivelse av 

bompengestasjoner og bilfergesamband med takster. Bompengesystem beskrives med 

referanse til hvilken lenke en bomstasjon er plassert på og eventuell indikator på om 

bomstasjonen inngår i et takstsystem med timeregel. 

Bilferger beskrives med frekvens, overfartstid og takster. Det er vanlig at et fergesamband 

har ulik frekvens over døgnet, og frekvensen er ikke nødvendigvis koblet til rush- og 

lavtrafikkperioden i modellen. Til bruk i modellen må det benyttes gjennomsnittlige 

frekvenser. 

Transportnettet inneholder også koblinger til alle soner i nettverket. Hver sone knyttes til 

nettverket med én eller flere tilknytningslenker eller soneskaft, der avstanden på 

tilknytningslenken representerer gjennomsnittlig avstand for alle som bor i sonen fra bolig 

til transportnettverket. 

Informasjonen om transporttilbudet danner grunnlag for matriser med LoS-data ("Level of 

Service") som beskriver generalisert kostnad i form av tidsbruk og kostnader for hver 

reisemåte mellom alle soner for hhv. lavtrafikksituasjon og rushsituasjon. 

Koding av sykkelvegnett 

I versjon 3.12 av RTM leses det inn egne matriser for henholdsvis gang- og sykkeltrafikk i 

etterspørselsmodellen Tramod_by, som nettfordeles på nettverk for henholdsvis gang og 

sykkel. Nettfordelingen av både gående og syklende i RTM gjøres med utgangspunkt i 

distanse, eller vektet distanse for sykkel dersom dette er valgt i brukergrensesnittet.  I RTM 

benyttes én hastighet for alle syklister (15 km/t) i reisemiddelvalget. Gang- og sykkeltrafikk 

beregnet i RTM representerer omfanget et gjennomsnittlig årsdøgn, og fanger opp årstids-

spesifikke forhold.  

Fordi sykkelvegnettet ikke har samme kvalitet i grunnlaget som infrastruktur for bil er det i 

TNExt laget en mulighet for indikere parallell gang og sykkelveg på bilvegens senterlinje. 
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Denne funksjonen i TNExt heter GS-andel og beskriver hvor stor andel av lenken som har 

tilliggende g/s-veg. Ved å benytte TNExt versjon 2.74 med vegnett fra oktober 2016 finnes 

sykkelfelt som egen feltkode for veger som har info om dette i NVDB. 

For å kunne modellere effekter av framtidig satsning på sykkel må sykkelvegnettet kodes, og 

standard på infrastruktur må inkluderes i beskrivelsen av nettverket. Videre vektes 

avstanden i sykkelvegnettet avhengig av standard på infrastruktur for syklende i beregning 

av avstandsmatriser til Tramod-by. Ved bruk av vektet avstand for sykkel må modellen 

rammetallskalibreres på nytt. 

Utgangspunktet for vektingen/relative verdier er resultatene dokumentert i Loftsgarden mfl. 

(2015). Det er imidlertid foretatt en nedjustering av vektene på om lag 30 prosent. 

Justeringen er basert på andre rapporter og faglige diskusjoner. Det gir følgende 

vekting/relative verdier av ulik tilrettelegging for sykkel: 

 Ferdsel på gang-/sykkelveg:1,0 

 Ferdsel på sykkelfelt i vegbane: 1,3 

 Ferdsel på vegbane uten tilrettelegging: 1,8 

Verdiene gjenspeiler belastningen ved å sykle på ulik type tilrettelegging, der lav verdi er 

minst belastende. Det betyr at man er villig til å sykle 1,8 ganger så langt for å unngå å sykle 

i vegbanen i forhold til å sykle på en separat gang-/sykkelveg.  

Distansene kan vektes på enkeltlenker i RTM, og gi grunnlag for å produsere LoS-data til 

etterspørselsmodellen for sykkel, både i dagens situasjon og prognoseår. Ved etablering av 

nye mer dedikerte sykkelanlegg, reduseres denne belastningsvekten, og sykkelalternativet vil 

dermed få økt konkurransekraft i influensområdet for tiltaket. 

En kan også tenke seg å benytte disse parameterne på en mer sjablonmessig måte, f.eks. 

ved å redusere den prosentvis på deler av nettverket som benyttes av syklister, der det ikke 

allerede er etablert gang-/sykkelveg. Dette vil kunne gi grunnlag for en grovere måte å 

behandle grad av utbygging av sykkelanlegg, uten samme grad av stedfesting som vanligvis 

benyttes i RTM. Se presentasjoner fra møtet om dette temaet gjennomført i Trondheim 8-9 

mars.  

For tiltaksalternativ i prognoseår vil etablering av nye sykkelfelt og sykkelveger gi redusert 

verdi på tidsverdsettingene, og dermed "innkorting" av den vektede distansen med sykkel i 

LoS-dataene. Dette vil gi grunnlag for modellering av effekter både mht. reisemiddelvalg og 

rutevalg. 
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Tips til kvalitetssikring av inndata til transportnettverket: 

 Kontroll av hvor sonetilknytninger er koblet på transportnettet 

 Fartsgrenser i vegnettet 

 Hvilke holdeplasser hver sone knyttes til, og rutetilbudet der  

 Kontrollere takstene i sonedatafilene mot faktisk parkeringskostnader (2001 nivå) 

 Kode/kontrollere evt. "forbudte" lenker som utilgjengelige for fotgjengere og 

syklister 

 Legge inn verdsettinger av ulik infrastruktur på sykkelvegnettet 

 Kvalitetssikring av kollektivtilbudet 

Kollektivtilbudet for et modellområde defineres ved bruk av kollektivrutebeskrivelser. Hver 

rute defineres overordnet med et navn og rutenummer samt avgangsfrekvens og retning. 

Det angis også om ruten er ekspress- eller lokalrute. I tillegg må hver kollektivrute beskrives 

med hvilken type transportmiddel som betjener ruta, hvilke nettverksnoder den går 

gjennom, og hvilke noder som representerer holdeplasser. Rutefestet passeringstidspunkt 

og evt. oppholdstid for holdeplassene angis.  

Kollektivrutebeskrivelsene skal spesifiseres for rush- og lavtrafikkperiodene. Dette gir 

mulighet til å gi utvalgte ruter bedre frekvens i rushtiden.  

Der soneskaftene er for lange for gange til holdeplass, f.eks. fordi det ikke er tatt hensyn 

evt. snarveier, bør det kodes opp egne soneskaft for gange med lenketype 31 

konnekteringslenke. 

Håndtering av følgende forhold er beskrevet i Sintef prosjektnotat nr: N-15/16: Innspill til 

metodikk og verktøybruk til byutredningene: 

 Skoleruter 

 Frekvens 

 Korrespondanse mellom ruter 

 Ombordstigningsstraff 

 Holdeplasstilknytning 

 Valg av holdeplass i RTM 

 Gangavstand til holdeplass 

Sjekkliste koding kollektivtransport: 

• Kode/kontrollere alle kollektivruter i henhold til planlagte rutetider 

• Kode opp/kontrollere evt. eksisterende kollektivfelt 

• Sjekk av tilknytningslenker fra ulike soner til holdeplass 

• Sjekk av takstmatrise  

• Vurdere ventetidskurve på utvalgte knutepunkt 

• Sjekke varighet på rushperiodene i tilgjengelige tellinger, f.eks. Nv1-tellepunkt. 

• Hvis varighet mindre enn tre timer; tilpasse rushperiodene i modellen. Det må være 

samme antall timer i hhv. morgen- og ettermiddagsrush. 
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 Tilrettelegging for bompengeinnkreving med timeregel  

RTM har begrensede muligheter for å takle bompengesystem med timeregel der en kun 

betaler for én passering per time. Metodikk er beskrevet i Sintef prosjektnotat Notat nr: N-

10/15 Håndtering av timeregel i RTM. Notatet ligger på eRoom: 

https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/NTP/NTP-Transportanalyse/0_6955 

 Koding av P&R-anlegg  

Park and Ride-modellering i RTM ble innført til etterspørselsmodellen som en ekstra  

reisemåte i tillegg til bilfører, bilpassasjer, kollektiv, gang og sykkel.  

Park & Ride i transportmodellsystemet er dokumentert i:  

MøreForsking Molde: Inkludering av innfartsparkering i tramod_by: tramod_ip 

http://www.ntp.dep.no/Transportanalyser/Transportanalyse+persontransport/_attachment/

899529/binary/1036126?_ts=14d90c61c20 

CUBE - Teknisk dokumentasjon av Regional persontransportmodell Versjon 3.11 

eRoom: https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoomReq/Files/NTP/NTP-

Transportanalyse/0_6c49/Teknisk%20beskrivelse%20av%20Regmod_v3.11.pdf 

 

3.4. Kalibrering og validering 

Gjennomføringen av kalibreringen av delområdemodellen og valideringen av modellens 

resultater er detaljert beskrevet i Sintef prosjektnotat nr: N-15/16: Innspill til metodikk og 

verktøybruk til byutredningene. 

 Vurdering av modellresultatene i kalibreringsprosessen 

Validerings- og kontrollaktivitetene gjennomføres bl.a. for å avsløre ev. feil i inndata og 

andre forhold der modellen ikke beskriver virkeligheten på en god nok måte. Målet med slike 

justeringer kan ikke være å få et fullstendig samsvar mellom modellen og alle tilgjengelige 

datakilder. En bør på forhånd ha bestemt seg for hvilke datakilder en stoler mest på, og 

fokusere på å få best mulig samsvar med dem. Med en prosentandel for mobile tjenesteytere 

er det viktig at delområdemodellen treffer opp mot 100 prosent på sammenligning mellom 

modellert trafikk og tellinger. 

Hovedarbeidsmål:  

• Det bør stilles størst krav til samsvar for de "tyngste" elementene, enten det er soner 

eller trafikkstrømmer/ korridorer.  

• Størrelsen på avvik må også vurderes opp mot kvaliteten på datamaterialer en 

sammenligner mot, f.eks: jo flere intervjuer RVUen bygger på, jo større krav til samsvar. 

 Håndtering av avvik mellom modell og kontrolldata: 

• Der avvikene skyldes feil i inndata og nettverk/rutebeskrivelser må de rettes opp  

• Modellen er og skal være en forenkling av virkeligheten. At den ikke kan gjenskape alle 

mekanismer som påvirker reiseaktivitet og -mønster, er derfor som forventet. 

https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/NTP/NTP-Transportanalyse/0_6955
http://www.ntp.dep.no/Transportanalyser/Transportanalyse+persontransport/_attachment/899529/binary/1036126?_ts=14d90c61c20
http://www.ntp.dep.no/Transportanalyser/Transportanalyse+persontransport/_attachment/899529/binary/1036126?_ts=14d90c61c20
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoomReq/Files/NTP/NTP-Transportanalyse/0_6c49/Teknisk%20beskrivelse%20av%20Regmod_v3.11.pdf
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoomReq/Files/NTP/NTP-Transportanalyse/0_6c49/Teknisk%20beskrivelse%20av%20Regmod_v3.11.pdf
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Valideringen vil gi et bilde av "hvor skoen trykker" i modellen. Noen av disse forholdene 

vil det ikke være mulig å modellere, mens andre vil kunne delvis forbedres ved f.eks: 

- justering av modellparametere 

- detaljering av konkurranseflater(nettverk/rutebeskrivelser) mellom 

transportalternativene 

• Der modellen kommer til kort, må en ta med seg kunnskapen om dette i de påfølgende 

analyser og vurderinger av modellresultatene. Disse forholdene kan også utløse behov 

for tilleggsanalyser på enkelte tema. 

 

"Hovedkalibreringen" inkluderer en iterativ prosess med rammetallkalibrering, kalibrering av 

bilhold- og førerkortmodellen (BHFK) og tidsinndeling. Deretter gjennomføres kalibrering 

mot andre forhold. Hovedkalibreringen gjennomføres etter følgende struktur: 

I. BHFK 

II. Rammetall 

III. Tidsperioder 

IV. Kontrollér BHFK og rammetallene   

V. Punkt I-IV gjentas etter behov 

 

Punkt I – III kan også gjentas i individuell rekkefølge etter behov i løpet av kalibrerings-

prosessen. 

4. Virkemiddelpakkene 

4.1. Føringer 

 Felles føringer i mandatene 

I mandatene 

- Det skal gjøres analyser av flere mulige virkemiddelpakker for å nå nullvekstmålet for 

personbiltrafikk. Dersom partene ønsker å definere mer ambisiøse mål enn nullvektmålet 

må dette komme i tillegg.  

- Den konkrete sammensetningen av virkemiddelpakkene avgjøres av partene i samarbeid. 

Pakkene kan for eksempel ha ulik «dosering» av sykkeltiltak, kollektivtiltak, 

bilregulerende tiltak og infrastrukturinvesteringer. 

- For alle virkemiddelpakker skal det gjennomføres transportanalyser og 

samfunnsøkonomiske beregninger. 

-  Det skal ikke konkluderes med én anbefaling i utredningen. Hvilke tiltak som skal 

gjennomføres avgjøres gjennom forhandlingene om byvekstavtale. 

- Tidsperspektivet for tiltakene i pakken er 2030 i trinn 1. Virkning kan også beregnes for 

2050. 

- Anbefalt konsept i KVUen skal inkluderes i alle virkemiddelpakker som analyseres i 

utredningen, med mindre annet er presisert i mandatet.  

- Analysene i byutredningen skal bygge på det faglige arbeidet som er gjort i forbindelse 

med KVU og/eller bypakker.  
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 Forventninger til byutredningene omtalt i Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029 

I alle virkemiddelpakker skal følgende framgå:  

1. Hvordan virkemiddelpakkene påvirker hvor mange nye reiser som tas med hhv 

kollektivtransport, sykkel og gange.  

2. Investeringskostnader fram til 2030 i infrastruktur for gange/sykkel, kollektivtransport 

inkl. jernbane, bil – fordelt på stat, fylkeskommune og kommune. 

3. Driftskostnader (årlig fram til 2030) for kollektivtransport, både statlig (jernbane) og 

fylkeskommunal. 

4. Hvis mulig: driftskostnader for gang-/sykkelanlegg. 

Punkt 1: Hentes fra transportmodellen / ev tilleggsanalyser (se avsnittene under). 

Punkt 2-4: Ta utgangspunkt i overslagene som ble gjort i forbindelse med grunnlagsarbeidet 

til plandokumentet til NTP (vedlagt) og gjør en oppdatering/kvalitetssikring av disse. I uke 

26 gjennomføres et fagmøte om samfunnsøkonomisk analyse og analyse av resultater. Hvis 

det er behov for det vil kostnadsoverslag inngå som eget tema på dette møtet.  

 Føringer som er særegne for hvert enkelt mandat  

- Vedtatt konsept i KVUen og regjeringens føringer for oppfølging av KVUene skal legges 

til grunn.  

- Avgrensning av analyseområde. 

4.2. Eksempel på tilnærming for å sette sammen virkemiddelpakker 

Sammensetningen av virkemiddelpakken må diskuteres og tilpasses lokalt. Behovet for faglig 

og politisk forankring av beslutninger av betydning for virkemiddelpakkenes sammensetning 

må avklares på et tidlig stadium. Det er spesielt viktig å komme til enighet om 

arealbruksalternativer og rutenett tidlig i prosessen.  

Det er flere mulige tilnærminger som kan brukes i prosessen med å sette sammen 

virkemiddelpakker. Vi viser her én måte å tilnærme seg dette arbeidet på. Det er uansett 

noen råd som det kan være greit å ta utgangspunkt i: 

- Siden alle virkemiddelpakker skal nå nullvekstmålet er det viktig å komme til enighet om 

hvilket resultat (målt i KjtKm) som er nullvekst (jf. avsnitt 2.4.1 og 2.4.2).  

- Man bør starte med å komme til lokal enighet om arealbruk og rutenett for 

kollektivtransporten i virkemiddelpakkene. Det er sannsynligvis areal og rutenett som det 

er mest krevende å komme til enighet om, og elementene er relativt tidkrevende å kode. 

De andre transportmodell-virkemidlene er pris-/tid-variabler som enklere lar seg 

justere.   

- Virkemiddelpakkene bør skille seg klart fra hverandre for å synliggjøre alternative måter 

å nå nullvekstmålet. 

- Fra en rekke tidligere analyser og utredninger vet vi at det skal mye til for å nå 

nullvekstmålet. Det kan være lurt å starte med kraftig virkemiddelbruk, for deretter å 

nedskalere. Da kan man begrense antall transportmodellkjøringer. 
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- For å kartlegge effekten av de enkelte virkemidlene det bør det gjøres trinnvise analyser, 

enten i forkant av sammensetning av pakkene eller underveis.   

- For å ha best mulig oversikt over og kontroll av effekten av de ulike virkemidlene bør de 

ulike inngangsdataene og nivåene kodes i egne filer. Det kan for eksempel lages tre 

sonefiler der parkeringsavgiften økes med hhv. 50, 100 og 150 prosent i 

analyseområdet. Det samme kan gjøres med ulike nivåer av kollektivtakster, bomavgifter 

mv. 

- Backcasting er en metode som kan benyttes for å begrunne (og kvalitetssikre) hver av 

virkemiddelpakkene og å sannsynliggjøre at virkemidlenes aksept og plassering i tid og 

rom er gjennomførbart. Kilde til mer om metodikken: Metode 2: På sporet av mer robust 

planlegging. 

http://www.ntp.dep.no/Forside/_attachment/802079/binary/1018706?_ts=14bc50535e

0 

I tabell 2 gis et stilisert eksempel på sammensetning av fire virkemiddelpakker med ulik 

innretning. 

- Areal: Tre av virkemiddelpakkene i tabellen har samme arealbruk (kodet i henhold til 

kommuneplanens arealdel), den fjerde er kodet med ytterligere fortetting, men med 

samme «dosering» av virkemidler som i én av de andre virkemiddelpakkene 

(«kombinasjon»).  Forskjellen er at rutenettet er tilpasset ulik arealutvikling i de to 

virkemiddelpakkene.  

- Rutenett kollektiv: Er tilpasset arealutviklingen. 

- Transportinfrastruktur: Alle virkemiddelpakker har samme veg- og baneprosjekter: 

KVU/bypakke 2030 og nullalternativ 2030. 

- De øvrige virkemidlene har ulike nivåer som til sammen gir virkemiddelpakken en 

bestemt «retning».  

 

 

http://www.ntp.dep.no/Forside/_attachment/802079/binary/1018706?_ts=14bc50535e0
http://www.ntp.dep.no/Forside/_attachment/802079/binary/1018706?_ts=14bc50535e0


Tabell 2: Stilisert eksempel på sammensetning av virkemiddelpakker.  

  Pakke 1: Hovedvekt 

gang/sykkel 

Pakke 2: Vekt på 

bilregulerende 

tiltak 

Pakke 3: 

Kombinasjon av 1 

og 2 

Pakke 4: Fortetting 

i kombinasjon med 

pakke 3 

Areal1 I tråd med gjeldende planer (kommuneplanens arealdel 

(KAD)/regional ATP), skalert til SSB-framskrivning 

Sterk fortetting 

(KAD+) 

Transportinfrastruktur   

 

Rutenett kollektiv Rutenett tilpasset arealutvikling/KAD Rutenett tilpasset 

KAD+ 

Veg- og baneinfrastruktur Nullalternativ 2030 og KVU/bypakke 2030 

Sammenhengende sykkelvegnett  Perfekt/vesentlig 

bedre (100%) 

Som i dag  Middels (60-80%) 

 

Andre veg- og baneprosjekter    

Kollektivtransport        

Kollektivtakst  Lav  Høy 
Middels 

 
Kollektivtilbud (frekvens)  Svært godt Som i dag 

(framskrevet)  

Parkering       

Avgift(kostnad) Som i dag 50% økte 

parkerings-

avgifter Middels 

Tilgjengelighet (måles indirekte i form av 

prising) 

Som i dag Dårlig (høy pris) 

Vegbetaling       

Rushtidsprising  

Nei Ja 
Middels Vegprising 

Bompenger Som i dag Nei 

Resultat fra transportmodell (KjKm) xx xx xx xx 

Avvik fra målsetting xx xx xx xx 

Virkemidler som ikke fanges opp i 

transportmodellen 

      

  

Miljødifferensierte bompenger og 

lavutslippssoner1 

 Lav Høy Middels 

Trengsel og komfort - kollektivtransport    

Tilretteleggingstiltak for gående  

Holdningsskapende arbeid og 

mobilitetspåvirkning 
Høy satsing 

(Teknologisk utvikling) Håndteres felles (ev input fra Vd/Jbv) 

Annet     

KjtKm etter «andre» virkemidler xx xx xx xx 

Avvik fra målsetting xx xx xx xx 

Resultat med korrigering1 Nullvekst for persontransport med bil 

1. Kjøretøykm innenfor rammene av nullvekstmålet (når gjennomfartstrafikk og nytte-/næringstransport er 

unntatt) 



 

4.3. Trinnvis analyse  

Analysene skal bygges opp trinnvis for å kunne vise effekter av KVUer/bypakke 2030 og for 

å finne isolerte effekter av ulike virkemidler.   

En trinnvis påbygning av virkemidler, hvor virkemidlene ikke blir endret når de bygges på, vil 

kunne gi en pekepinn på hvor mye effekt de kan gi sammen eller en innsikt i om de ulike 

alternativene bidrar til å realisere nullvekstmålet. Det kan gjøres justeringer innenfor 

alternativene (i positiv og negativ retning) for å se hvordan det sammen med de andre 

virkemidlene kan påvirke resultatet. I tabell 3 vises et eksempel på en trinnvis tilnærming 

(iterasjonsprosess), der det gradvis legges på ulike nivåer av virkemidler.  

Tabell 3: Trinnvis tilnærming for å utvikle virkemiddelpakker 

 Koll/sykkel 1 Koll/sykkel 2 

inkl 

parkering 

Koll/sykkel 2 

inkl mer 

parkering 

Koll/sykkel 3 

inkl mer 

parkering og 

vegbetaling 

Koll/sykkel 6 Inkl mer 

parkering, vegbetaling, 

fortetting og 

frekvensøkning koll. 

Areal (i tråd med gjeldende 

planer skalert til SSB-

framskriving og sterk 

fortetting) 

X X X X X + 

(Ytterligere fortetting) 

Transportinfrastruktur (veg- 

og baneinfrastruktur i hht 

KVU anbefalt konsept og 

dagens referanse i NTP-

beregningene (18-29), 

kollektivrutenett tilpasset 

arealutvikling, sykkelnett og 

andre veg- og 

baneprosjekter) 

X 

(inkl 

sykkelnett) 

X X X X + 

(+ Andre 

infrastrukturprosjekter 

eller ytterligere tilpasning 

av kollektivnettet) 

Kollektiv (takst og 

kollektivtilbud (frekvens) 

X X X X X + (Ytterligere 

frekvensøkning) 

Parkering (avgift/kostnad, 

tilgjengelighet (måles 

indirekte i form av prising)) 

 X X + X X 

Vegbetaling 

(lavutslippssoner, 

rushtidsprising, vegprising, 

bompenger) 

  

 

X X 

Virkemidler som ikke fanges 

opp i transportmodellen 

(miljødifferensierte 

bompenger, trengsel og 

komfort, tiltak for gående, 

holdningsskapende arbeid)  
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En slik systematisk iterasjonsprosess gir mulighet til å ha større kontroll på effekten av de 

ulike virkemidlene isolert, og kan gi en pekepinn på hvordan ulik sammensetning av 

virkemidler kan føre til det ønskede resultatet. Metoden innebærer mange beregninger, og 

den må derfor overveies i forhold til tid og kostnad.  

En forenklet tilnærming er å gjøre egne analyser av utvalgte virkemidler. For eksempel kan 

den isolerte effekten av infrastrukturprosjektene analyseres ved at anbefalt veg- og /eller 

banekonsept i KVUen kodes som en endringsfil som legges inn i «referansenettverket». Hvis 

anbefalt konsept inkluderer bane må det også kodes en rutebeskrivelse for det nye tilbudet i 

en egen endringsfil. 

Vi kan bruke pakke 3 i tabell 2 som eksempel:  

 

 

 

 

 

For å analysere den isolerte effekten av «KVU/Bypakke 2030» gjøres en egen analyse der 

KVU/Bypakke 2030 er utelatt, de øvrige forutsetningene og virkemidlene beholdes:  

 

 

 

 

 

 

Transportmodellberegningene i Klimakur 2020 er et tredje eksempel på en trinnvis 

tilnærming. Analysene ble delt inn i tre klimapakker, der det i hver pakke ble gjort trinnvise 

analyser for å isolere betydningen av hvert enkelt tiltak. I klimapakke 1 ble det gjort 

beregninger av effekten av positive virkemidler, som forbedret kollektivtilbud (frekvens og 

reisetid). I klimapakke 2 ble det foretatt beregninger av et forbedret kollektivtilbud (del 1) 

kombinert med restriksjoner for biltrafikken. I klimapakke 3 ble forbedret kollektivtilbud (del 

1) kombinert med ytterligere restriksjoner for biltrafikken.  Rapporten fra Klimakur 2020 

med transport som tema kan lastes ned på: 

http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/klimakur/KlimakurTransport.pdf 

 

 

 

Nåsituasjon 

2016 
 

Nullalternativ 2030 
 

KVU/bypakke 2030 
 

Virkemiddel 1: 

Økte bomtakster 

 

Virkemiddel 2: 

Økt frekvens 

kollektivtransport 

Virkemiddel 3: 

Sammenhengende 

sykkelvegnett 

Virkemiddel 4: 

Div. gang-

/sykkeltiltak 

Arealutvikling i henhold til Kommuneplanens arealdel 

Nåsituasjon 

2016 

Nullalternativ 2030 

Virkemiddel 1: 

Økte bomtakster 

 

Virkemiddel 2: 

Økt frekvens 

kollektivtransport 

Virkemiddel 3: 

Sammenhengende 

sykkelvegnett 

Virkemiddel 4: 

Div. gang-

/sykkeltiltak 

Arealutvikling i henhold til Kommuneplanens arealdel 

http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/klimakur/KlimakurTransport.pdf
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4.4. Virkemidler i transportmodellen 

I dette avsnittet omtales virkemidler som transportmodellen er egnet til å fange opp effekter 

av. Med dette mener vi at tiltakene som kodes inn resulterer i endringer i trafikkarbeidet 

som i rimelig grad gjenspeiler forventet effekt. 

 Areal  

Det bør gjøres beregninger med minst to ulike alternativer for fremtidig arealbruk for å 

fange opp arealbruk som virkemiddel. Det må legges til grunn en befolkningsvekst som i 

SSBs befolkningsframskriving (MMMM).  

 

I arbeidet med NTP og annen bruk av transportmodellene blir det normalt brukt en 

framskriving av eksisterende arealbruk (arbeidsplasser og bosatte) når befolkningsveksten 

blir fordelt. For å synliggjøre effekten av arealbruk bør det vurderes to 

arealutviklingsalternativer i byutredningen. Alternativene må utvikles i samråd med lokale 

parter, og i størst mulig grad bygge på eksisterende planer.  

To aktuelle alternativer for arealbruk kan være: 

 Arealbruk i eksisterende kommuneplan/regional ATP: 

I dette arealbruksalternativet legges det opp til at utredningen ser på eksisterende 

arealplaner og hvilke områder som der ligger som de nærmeste i tid å utvikle og på 

bakgrunn av dette fordeler befolkningsveksten og arbeidsplasser. Hvor detaljert man går 

til verks når det gjelder i fordelingen av arbeidsplasser avhenger av tiden som er til 

rådighet. Et alternativ kan være å ta utgangspunkt i arealplaner for å fordele 

befolkningsveksten, og å så la antall arbeidsplasser i sonene øke med 

befolkningsveksten i arbeidsfør alder (18-67 år). Alternativt kan være mer detaljerte 

prognoser, basert på arealplaner, legges til grunn for å fordele vekst/omfordeling av 

arbeidsplasser. Om mulig bør det tas hensyn til at ulike typer arbeidsplasser (NACE-

koder) påvirker attraktivitet ulikt i modellen, slik at type arbeidsplass/næringskategori 

også tas stilling til i fordelingen. Det bør gjennomføres egne analyse av fortetting av hhv 

befolkning og arbeidsplasser for å vise den isolerte effekten av hhv befolkningsfortetting 

og arbeidsplassfortetting. 

 Ytterligere fortetting 

I dette arealbruksalternativet kan det legges opp til at befolkningsveksten og veksten i 

arbeidsplasser skjer enda mer konsentrert rundt knutepunkt og kollektivnettet. I ytterste 

konsekvens kan dette bety at vekst i befolkning og arbeidsplasser lokaliseres til et fåtall 

områder. Vi anbefaler at det som en del av arealdelen av virkemiddelpakken gjøres 

analyser av konsekvenser av å flytte store offentlige besøksintensive virksomheter, for 

eksempel sykehus, til knutepunkter. 

Uavhengig av hvilket arealutviklingsalternativ som benyttes må det tas utgangspunkt i SSBs 

befolkningsframskriving, midlere alternativ (MMMM), totalt sett for området. I byområdene 

der kommuneplanene legger til grunn en høyere befolkningsvekst enn SSBs framskrivninger 

må det gjøres en vurdering av om det skal gjøres en «flat» nedskalering i alle grunnkretser, 
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eller om grunnkretsene skal håndteres mer differensiert. Framgangsmåten må uansett 

dokumenteres.  

Når man koder inn endringer i fordelingen av arbeidsplasser i modellområdet er det viktig 

å kjenne til modellens virkemåte. Vedlegg 4 beskriver hvordan arbeidsplasser inngår i RTM. 

Det relative forholdet mellom antall arbeidsplasser i modellens soner avgjør sonenes 

attraktivitet i forhold til hverandre, i tillegg til tilgjengelighet. Dersom man endrer antall 

arbeidsplasser som en del av et modellområde (legger inn vekst som fordeles/fortettes i 

avtaleområdet) er det derfor viktig også å legge inn en vekst i antall arbeidsplasser utenfor 

avtaleområdet. Dette kan gjerne være en generell vekst. Det viktige er at forholdet mellom 

antall arbeidsplasser i alle områder i modellen er realistisk. Hvis eksempelvis en 

virksomhet flyttes til et annet område (sone) innenfor avtaleområde, må det vurderes om 

den fraflyttede sonen får ny virksomhet eller om antall arbeidsplasser skal reduseres. Får 

sonen ny virksomhet, må det gjøres en vurdering av type virksomhet som skal inn i sonen 

(NACE-kodene). 

 

InMap er et nyutviklet verktøy som kan vurderes i arbeidet med å kode inn 

arealbruksalternativene i RTM. I dette verktøyet kombineres arealutviklingen i henhold til 

kommunedelplanen med en tilgjengelighets-/attraktivitetsfaktor. Metoden er utviklet som 

en del av et FoU-prosjekt (KIT) der Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, KS og KMD er 

involvert. KMD er prosjektleder for InMap. Bergensområdet, Nord-Jæren og 

Trondheimsregionen er brukt som case. I disse tre byområdene er det dermed tilrettelagt for 

at metoden kan benyttes. Også Kristiansandsregionen har vært med som case, men i tidlig 

fase. I de øvrige byområdene kan dette være en aktuell metode, som vil forenkle definering 

og koding av areal. 

For å begrense antall pakker anbefaler vi at ett hovedalternativ for arealutvikling brukes som 

grunnlag for å gjøre analyser av ulike kombinasjoner av virkemidler. De(t) andre 

arealalternativet/ene kan brukes som grunnlag for å vise effekten av areal, isolert sett, ved at 

én av virkemiddelpakkene analyseres både med hovedalternativet for areal og ett eller flere 

andre arealalternativer.   

 Arbeidsplasslokalisering 

I tillegg til endringer i arealbruk i boligområder vil endringer i arbeidsplasslokalisering 

påvirke transportbehov og reisemønster. Vi anbefaler at det som en del av arealdelen av 

virkemiddelpakken gjøres analyser av konsekvenser av å flytte store offentlige 

besøksintensive virksomheter, for eksempel sykehus, til knutepunkter. Framgangsmåte for å 

endre arbeidsplasslokalisering i Regional transportmodell beskrives i vedlagte notat (vedlegg 

4).  I notat beskrives hvordan arbeidsplassdata håndteres i regional modell og hva som er 

viktig å passe på når det skal gjøres endringer i filen (endre arbeidsplasser). Temaet vil bli 

gjenstand for et eget fagmøte (se møteplan). 
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 Vegnett 

Vegnettet er tatt ut fra Nasjonal vegdatabank(NVDB). Vegnettet skal representerer den 

infrastruktur som bil kan benyttes. Hastighet og feltbruk er angitt. Det er koblet på 

kapasitetsfunksjoner til hver lenke. 

Endring i infrastruktur, om det er ny infrastruktur eller endrede egenskaper håndteres via 

applikasjonen Transportnettextension (TNExt). 

 Jernbanenett 

Jernbanenettet er kodet som en egen trasè. Trasè er mottatt som en koordinatfil og er lagt 

inn samme med vegnettet og deretter koblet sammen i noder og lenker. 

Kollektivnettverket for buss er kodet inn med «riktig» trasè og stoppmønster. Alle endringer 

i rutetilbudet gjøres via applikasjonen Transportnettextensioen (TNExt). Hvis det skal kodes 

inn endringer i trasè eller nye ruter så gjøres det via TNExt grafisk på skjerm.  

 

 Kollektivnett buss 

Kollektivnettverket er kodet som et «lag» på det node/lenkenettverket som er hentet fra 

Nasjonal vegdatabank(NVDB).  Kollektivnettverket for buss er kodet inn med «riktig» trasè og 

stoppmønster. Alle endringer på rutetilbudet gjøres via applikasjonen 

Transportnettextensioen (TNExt). Hvis det skal kodes inn endringer i trasè eller nye ruter 

gjøres det via TNExt grafisk på skjerm.  

I Stortingsmeldingen for NTP 2018-2029 er det omtalt at byutredningene skal vise 

potensialet for å effektivisere kollektivtransporten. Det er derfor viktig å beskrive og 

fremheve prinsippene for kollektivsystemet som ligger til grunn for kodingen av 

kollektivnettet i de ulike virkemiddelpakkene. Dette kan for eksempel være kollektivnettet 

som er kodet inn bygger på et stamnettprinsipp.  

 Sykkelvegnett 

For å måle effekten av endringer i sykkelinfrastruktur anbefaler vi at det benyttes 

verdsettinger som gjenspeiler forbedringer i sykkelvegnettet (jf avsnitt 3.3.2) 

Som omtalt i avsnitt 3.3.2 anbefaler vi at forbedringer av sykkelinfrastruktur måles i form av 

kortere distanse (verdsettinger omgjort til avstand). Prinsippet for framgangsmåten er at 

belastningen ved å sykle reduseres når det etableres bedre sykkelinfrastruktur, noe som i 

modellen gir seg uttrykk i redusert sykkelavstand.  

Utgangspunktet for vektingen/relative verdier er resultatene dokumentert i Loftsgarden mfl. 

(2015). Det er imidlertid foretatt en nedjustering av vektene på om lag 30 prosent. Det er 

basert på andre rapporter og faglig diskusjon.  
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Det gir følgende vekting/relative verdier av ulik tilrettelegging for sykkel: 

• Ferdsel på gang-/sykkelveg:1,0 

• Ferdsel på sykkelfelt i vegbane: 1,3 

• Ferdsel på vegbane uten tilrettelegging: 1,8 

Konkret betyr verdiene som anbefales at etablering av ny separat g/s-veg som erstatter 

ferdsel på vegbane gir 1,8 kortere tid på samme distanse. Denne tidsbesparelsen vektes til 

avstand i TNext, og kan legges på enkeltlenker. En kan også benytte parameterne på en mer 

sjablonmessig måte, jf. avsnitt 3.3.2.  

Resultatene er basert på undersøkelser i Oslo, Kristiansand, Stavanger og Bergen, men vi 

anbefaler at det brukes samme verdsetting i alle byutredninger.  

Ekspressykkelruter kan representeres ved en tillempning der nye GS-lenker kodes med 

kortere distanser enn den reelle (for å illudere økt hastighet på lenken). Koding med relativt 

stor avstand mellom tilknytningslenkene vil gjøre ruten til et lite aktuelt valg for gående. Ved 

etablering av ruten må det kontrolleres i hvor stor grad fotgjengere benytter ruten. 

Økt drift og vedlikehold har stor betydning for hvor attraktivt det er å sykle. For å belyse 

effekten av dette kan det vurderes å gjennomføre en følsomhetsanalyse ved at GS-lenker 

hvor økt drift og vedlikehold er aktuelt gis en lavere verdsetting/vekt.  

 Kollektivpriser  

I modellsystemet legges takster inn som sonebaserte og/eller distanseavhengige takster for 

enkeltbilletter og månedskort. 

• Skal sonebaserte takster benyttes, må aktuelle grunnkretser i modellområdet tilordnes 

en takstsone, og hver takstsone til takstsone-relasjon får definert en takst. 

• Dersom sonebasert takst ikke er definert, eller mangler for enkelte relasjoner, beregnes 

taksten ut fra distanse på strekningen for kollektivreisen (LoS kollektiv). Da forutsettes 

det at det er definert parametere for å beregne distansebasert takst. 

• Alle kollektivalternativ på én relasjon får samme takst. 

• Rabatter for klippekort/kuponger angis i prosent av pris på enkeltbillett, med mulighet 

for å differensiere mellom ulike reisehensikter.  

• Andel av de reisende som benytte rabatterte billettyper angis per reisehensikt, og for 

tjenestereiser kan det benyttes ulik andel for kvinner og menn. 

• Aldersbasert rabatt gjelder i tillegg for private reisehensikter (ikke arbeid og tjeneste) 

Se mer utfyllende beskrivelse i Sintef prosjektnotat nr: N-15/16: Innspill til metodikk og 

verktøybruk til byutredningene.  

I Stortingsmeldingen for NTP 2018-2029 er det omtalt at byutredningene skal vise 

potensialet for å effektivisere kollektivtransporten. Takstene kan brukes som et 

effektiviserende tiltak, for eksempel tidsdifferensierte takster (Jf. Urbanet Analyse rapport 

86/2016). Dersom det er aktuelt å bruke et slikt virkemiddel må dette framgå i beskrivelsen 

av virkemiddelpakken.  
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 Kollektivtilbud 

Kollektivtilbudet for buss, jernbane og hurtigbåt er kodet inn med «riktig» trasè, 

stoppmønster, headway (tid mellom avganger) og frekvens. Alle endringer på rutetilbudet 

gjøres via applikasjonen Transportnetextension (TNExt). Det er etablert et brukergrensesnitt, 

og endringer gjøres grafisk på skjerm. 

 

Enkelte kollektivterminaler har god korrespondanse mellom de ulike kollektive 

transportmidlene. Dette kan løses med bruk av «ventetidskurver» i Cube. 

Overgangsmotstand mellom de ulike transportmidlene reduseres. Vær obs på at 

frekvensendringer på de gjeldende rutene ikke fungerer når ventetidskurve er aktivert. 

I Stortingsmeldingen for NTP 2018-2029 er det omtalt at byutredningene skal vise 

potensialet for å effektivisere kollektivtransporten. Kollektivtilbudet kan brukes som et 

effektiviserende tiltak, for eksempel stoppmønster og frekvens. Slike virkemidler må framgå 

i beskrivelsen av virkemiddelpakkene.  

 Parkeringsavgift  

I modellsystemet kodes parkeringstakster på destinasjonssonen (i sonedata), med hhv. 

korttids- og langtidstakst. Langtidstaksten er knyttet til reisehensikten arbeidsreise og 

kortidstaksten er knyttet til private reiser og fritidsreiser. 

I den enkelte grunnkrets er det mulig å kode inn begge takstene. Er det ikke lagt inn takst, 

vil takst heller ikke bli en del av modellen ved beregning. 

Vær obs på at parkering ikke er en del av kostnadsuttrykket i trafikantnyttemodulen. 

Parkering er derfor ikke inkludert i EFFEKT-beregningene selv om det inngår i 

etterspørselsmodellen til RTM.  

Dersom parkeringsavgift har blitt brukt som virkemiddel i transportmodellen for å redusere 

trafikkarbeidet bør virkningen dette har på trafikantenes nytte vurderes og omtales.  

Parkeringsavgift vil gi bortfall av turer til de sonene som får høyere avgift. Dette vil da isolert 

sett redusere nytten til de som slutter å reise eller må reise andre steder. De positive 

virkningene av dette, f.eks. ved lavere trafikkarbeid eller overgang til et forbedret 

kollektivtilbud, ivaretas andre steder i RTM og EFFEKT, mens tapet for bilbrukeren ikke er 

medregnet. Derfor anbefaler vi å gjøre en korreksjon av trafikantnytten som beregnes i TNM 

dersom parkeringstakster brukes som et sentralt virkemiddel i virkemiddelpakkene. Se 

vedlegg 12 for beregning av korrigert trafikantnytte ved bruk av parkeringsavgift som et 

sentralt virkemiddel. 

 Parkeringskapasitet  

På grunn av manglende data om antall parkeringsplasser og modelltekniske implikasjoner 

modelleres parkeringskapasitet kun indirekte, i form av pris. Dagens pris er et uttrykk for 

tilgjengeligheten i nåsituasjonen. For å begrense parkeringstilgjengeligheten økes prisen i 

gjeldende grunnkrets, for eksempel med 100 prosent.  
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 Boligsoneparkering 

Transportetatene vurderer en metodikk for å behandle boligsoneparkering i 

transportmodellen, der det benyttes en kombinasjon av bilholdførerkortmodellen og 

variablene knyttet til parkering. Hvis dette blir aktuelt vil transportetatene presentere en 

metodikk på et fagmøte (se møteplan). 

 Rushtids- og vegprising 

Det er utviklet en rush-/køprisingsapplikasjon i RTM. Denne krever ekstra jobb med 

kalibrering for å kunne tilpasse dagens trafikk mellom de ulike timene innenfor et 

reisetidsrom. Gjennomgang/opplæring har blitt gitt på et fagmøte (se møteplan). 

Vegprising i form av en økt kostnad for bruk av bil avhengig av utkjørte kilometer kan 

stilisert håndteres som en økt kilometerkostnad for bruk av bil. Gjennomgang/opplæring vil 

bli gitt på et fagmøte (se møteplan). 

 Bompenger 

Eksisterende bompengesystem i byene er kodet som en del av nettverket i 

transportmodellene. Hver bomstasjon kodes på den konkrete lenke hvor bomstasjonen 

ligger. Takst angis uten rabatt. 

 

4.5. Aktuelle virkemidler som ikke håndteres i transportmodellen  

 Trengsel/komfort – kollektivtransport 

Se tekst i kapittel 6. 

 Øvrige sykkeltiltak og tilleggseffekter av sykkeltilrettelegging  

Sykkeltiltak som ikke innebærer forbedring av infrastrukturen, som, trygg 

sykkelparkering/sykkelhotell, garderobe-/dusjfasiliteter på arbeidsplasser, sykle til jobben-

kampanjer, håndteres ikke i transportmodellene. Hvis det legges inn virkemidler av denne 

typen i virkemiddelpakkene må det gjøres tilleggsvurderinger av hvilken effekt de vil ha på 

måloppnåelse. 

I tillegg er det effekter av forbedret sykkelinfrastruktur som ikke fanges opp i 

transportmodellberegningene, der effekten av økt trygghetsfølelse og den selvforsterkende 

effekten av at flere sykler kanskje er de viktigste. Håndtering av disse effektene i de 

samfunnsøkonomiske analysene og i sammenstilling av resultatene vil tas opp på et eget 

fagmøte i uke 26 2017 (se møteplan).  

 Tilretteleggingstiltak for gående 

De er mulig å gjøre anlayser av nytten av tiltak rettet mot gående ved å bruke 

tidsverdsettinger fra den nasjonale tidverdistudien. Slike analyser bør kun gjennomføres 

dersom gåtiltak utgjør en betydelig satsing i virkemiddelpakken. Med betydelig mener vi at 

tiltakene antas å ha effekt for en stor del av befolkningen i minimum en grunnkrets.  
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Det er flere grunner til at tilrettelegging for gåing er en viktig strategi for å nå 

nullvekstmålet:  

- Gange er den del av hele reisekjeden – mangelfull tilrettelegging for å gå vil påvirke 

muligheten til å reise kollektivt 

- Dårlig tiltrettelegging for gående i sentrumsområdene svekker bysentrums attraktivitet 

og kan dermed bidra til at bilbaserte målpunkter blir mer attraktive (for eksempel 

kjøpesentre i utkanten av byen) 

- Det er kostbart og lite effektivt å dimensjonere kollektivsystemet til å ta en stor del av de 

korte reisene 

I tillegg gir økt fysisk aktivitet i befolkningene store helsegevinster.  

I gåstrategiens innsatsområder prioriteres følgende tiltak innen infrastruktur og drift:  

1) Utvikle sammenhengende og finmasket gangnett med vekt på framkommelighet, 

sikkerhet, attraktivitet og universell utforming 

2) Bedre generelt vedlikehold av gangarealer med omgivelser 

3) Bedre vinterdrift av gangarealer 

4) Bedre framkommelighet for gående ved anleggsarbeid 

5) Prioritere fotgjengere høyere ved utforming av trafikkanlegg 

Effektene av tiltakene kan analyseres ved å bruke tidsverdsettinger, som kan hentes fra den 

nasjonale tidsverdistudienn (TØI rapport 1053/2010l). Det vil vurderes å gjennomføre et 

eget fagmøte om dette, i samråd med prosjektlederne for byutredningene.  

 Miljødifferensierte bomsatser og lavutslippssoner 

Hensikten med både miljødifferensierte bomsatser og lavutslippssoner er å endre 

kjøretøysammensettingen slik at gjennomsnittlig utslipp blir lavere. Slike virkemidler vil 

kunne håndteres gjennom en supplerende analyse der det gjøres en vurdering av utviklingen 

av kjøretøyparken og det gjennomsnittlige utslippet per kjøretøy. Dette påvirker i liten grad 

måloppnåelse av nullvekstmålet, men vil påvirke nytte og utslipp. Den metodiske forskjellen 

mellom miljødifferensierte bomsatser og lavutslippssoner vil først og fremst gå på hvilke 

områder eller soner som inkluderes i analysene. 

For å kunne innføre miljødifferensierte bompenger kreves lovendring. 

Samferdselsdepartementet har hatt et forslag til endring av vegloven på høring med frist 9. 

januar 2017. En lovproposisjon er fremmet for Stortinget (Prop. 82 L(2016-2017)). 

Som grunnlag for miljødifferensierte bompenger har SD (i brev av 21. juni 2016) lagt til 

grunn at tunge og lette biler deles inn i fire klasser:  

 Tunge biler: nullutslipp, ladbar hybrid, euroklasse VI og alle biler eldre enn 

euroklasse VI.  

 Lette biler: nullutslipp, ladbar hybrid, biler som bruker diesel og alle andre biler (de 

som bruker bensin, gass, etanol etc). 
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Det er vedtatt en sentral forskrift for lavutslippssoner. Kommuner som ønsker å innføre 

dette må utarbeide en egen lokal forskrift som fastsetter sonestørrelse og gebyrsatsene for 

de ulike kjøretøyene. Statens vegvesen må gi samtykke til ordningen.  

I transportanalysene er det ikke mulig å ta hensyn til en differensiering mellom 

kjøretøygrupper. Dersom det er ønskelig å inkludere miljødifferensierte bomsatser eller 

lavutslipssoner med i utredningen, anbefaler vi at det gjøres en tilleggsanalyse utenfor 

modellberegningene. Vi anbefaler at det gjøres på følgende måte 

 Det forutsettes ingen endring i trafikkarbeid (KjtKm)  

 Endring i bilparkens sammensetning, som påvirker lokale og globale utslipp og dermed 

gir en justering i modellenes resultater for disse parameterne 

For å gjennomføre en slik analyse må det gjøres en alternativ framskriving av bilparken til 

analyseåret og deretter en vurdering av hvilke supplerende virkninger dette vil ha på 

resultatene av analysene med transportmodell og effekt. De mest nærliggende parameterne 

å korrigere for vil være knyttet til luftforurensing og støy. Som en avledet virkning av dette 

kan også netto nytte måtte korrigeres. 

 Holdningsskapende tiltak  

Det gis ikke en generell anbefaling om hvordan effekten av holdningsskapende tiltak skal 

tallfestes. Hvis en lokalt beregner en effekt av holdningsskapende arbeid på trafikkarbeidet 

med personbil i byutredningene må en slik effekt dokumenteres og sannsynliggjøres.   

 

Holdningsskapende arbeid kan for eksempel være å endre befolkningens atferd gjennom 

informasjon, kampanjer og markedsføring. Eksempler på tiltak er: 

 Kampanjer for å få flere å sykle, gå eller bruke kollektivtransport, for eksempel 

mobilitetsuke eller sykle-til-jobben-aksjonen 

 Arbeidsgiver tilbyr personlige råd om hvordan man kan redusere bilbruken 

 Arbeidsgiver betaler månedskort for kollektivtransport i en test-periode 

 Bildeling 

 Mobilitetsplan på skoler for å få flere til å gå og sykle til skolen 

 Test-reisende; bilbrukere får tilbud om å skrive kontrakt om å sykle, gå eller reise 

kollektivt i løpet av en periode 

 Individualisert markedsføring (direktebearbeiding)   

 Insentiver til reisefrie møter, for eksempel videomøter 

 Fleksible arbeidstider og distansearbeid 

 

Det er utfordrende å måle effekten av holdningsskapende arbeid, og undersøkelser av denne 

typen tiltak viser varierende resultater. Noen generelle funn er at:   

- Holdningsskapende tiltak har best effekt hvis de gjennomføres i kombinasjon med 

andre tiltak, for eksempel kombinert med nye sykkelveger, køprising eller forbedring 

av kollektivtilbudet. Samtidig er det vanskelig å kartlegge den isolerte effekten av 

informasjon, markedsføring og kampanjer når de kombineres med et annet tiltak. 

- Holdningsskapende tiltak rettet mot bestemte målgrupper gir best effekt. 

- Kampanjer med konkrete budskap treffer bedre enn generelle holdningskampanjer. 
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En evaluering i forbindelse med prosjektet Smarter Choices viste at de som kombinerte 

infrastrukturprosjekter med informasjon om og markedsføring av prosjektene fikk dobbelt 

så mange reisende som om de som ikke la vekt på å informere og markedsføre prosjektene 

(Cairns et al, 2008). Dette underbygger betydningen av å gjennomføre slike tiltak. Det finnes 

imidlertid ikke sikre tall på en sammenheng mellom holdningsskapende arbeid og reduksjon 

i trafikkarbeidet med personbil. Vi har derfor ikke en generell anbefaling om hvordan en slik 

effekt skal tallfestes. Hvis en lokalt beregner en effekt av holdningsskapende arbeid på 

trafikkarbeidet med personbil i byutredningene må en slik effekt dokumenteres og 

sannsynliggjøres.   

 

Kilder til informasjon om holdningsskapende tiltak:  

Cairns et al, 2008): “Smarter Choices: Assessing the Potential to Achieve Traffic Reduction Using ‘Soft 

Measures’.” Transport Reviews, vol, no 5, 28 593-618. 

TØI: http://tiltakskatalog.no/b-5-5.htm 

 

 Teknologisk utvikling  

I byutredningene skal det belyses hvilke konsekvenser den teknologiske utviklingen får for 

planleggingen av tiltak for å nå nullvekstmålet. Temaet er håndtert i to felles utredninger. 

Vegdirektoratet og Jernbanedirektoratet vil utarbeide en felles tekst om dette i 

oppsummeringsrapporten, og teknologiske løsninger vil være et aktuelt tema i trinn 2 av 

byutredningene. Lokale konsekvenser av forventede teknologitrender kan belyses i den 

enkelte byutredning dersom dette er mulig innen tidsfristen for utredningen.  

 

Den raske teknologiske utviklingen vil ha stor betydning for transportløsningene framover, 

for eksempel autonome kjøretøy, big data, ITS, bildeling, digitalisering, 

sensorteknologi/CITS og mobility as a service (MaaS).  

 

Betydningen av ny teknologi for nullvekstmålet skal være et tema i byutredningene. Temaet 

er håndtert i to felles utredninger. Utredningene består av: 

 Teknologitrender som påvirker transportsektoren (SINTEF Rapport 2017 – 00303). 

Kartlegger og sammenstiller de viktigste teknologitrendene som på mellomlang og 

lang sikt forventes å påvirke gjennomføring og etterspørsel etter transport. Etablerer 

et kunnskapsgrunnlag som kan benyttes i strategiske beslutningsprosesser tilknyttet 

bruk og utvikling av teknologi i transportetatene. Av utredningen fremgår blant annet 

et anslag på forventet tidsrom for implementering av de vurderte teknologiene. 

 

 Betydningen av ny teknologi for oppfyllelse av nullvekstmålet. En litteraturstudie (TØI 

rapport 1577/2017): Belyser hvilke konsekvenser nåværende og fremtidige 

teknologiske innovasjoner vil ha for trafikkarbeidet med personbil i de største norske 

byområdene fram mot 2030. Med utgangspunkt i litteraturstudien er det fokusert på 

følgende tre transportinnovasjoner: 

o Delingsmobilitet 

o Autonome kjøretøy 

o Mobilitet as a Service (MaaS). 

http://tiltakskatalog.no/b-5-5.htm
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Sett under ett viser utredningene at teknologiene som er vurdert vil kunne påvirke 

trafikkarbeidet, både i negativ (trafikkreduserende) og positiv (trafikkøkende) retning. Det er 

imidlertid behov for mer kunnskap om hvordan teknologiutviklingen påvirker 

transportetterspørselen, blant annet med tanke på videreutvikling og re-estimering av 

transportmodellene. Dette vil være et aktuelt tema i trinn 2 av byutredningen.  

 

5. Nullvekstmålet og næringstransporter 

I henhold til mandatet for byutredningene og Stortingsmelding om Nasjonal transportplan 

(2018-2029) skal det beskrives hvordan man ivaretar næringslivstrafikkens behov. Det er 

viktig å se næringslivets behov i sammenheng med tiltak for å nå nullvekstmålet, som 

analyseres i virkemiddelpakkene.  

Nullvekst i persontransport med bil er i stor grad til nytte for næringstransport, men det vil 

være tiltak der det er målkonflikter. I NTP 2018 – 2029 avsnitt 8.3.6 står en del mål og tiltak 

som er relevant for byutredningene: 

 

Mål for næringstransport i by:  

 «Det må legges til rette for mer effektive transportkjeder, bedre utnyttelse av 

transportkapasiteten og en overgang til lav- og nullutslippsteknologi også for nærings- 

og nyttetransport.» 

 «Regjeringen har satt som mål at innen 2030 skal varedistribusjonen i de største 

bysentra være tilnærmet nullutslipp» 

 «Det er samtidig avgjørende at kommunene og de regionale og statlige etatene 

inkluderer effektiv og miljøvennlig bylogistikk som et viktig hensyn i areal- og 

transportplanleggingen.  

Ett tiltak er spesielt fremhevet i teksten: «Lokale myndigheter oppfordres til å vurdere 

miljødifferensierte bompengetakster ut fra forurensningen de ulike typene kjøretøy påfører 

lokalmiljøet i byen. Denne typen virkemidler vil kunne gi økonomiske incentiver for 

næringslivet og offentlige aktører til å bruke færre og mer miljøvennlige kjøretøy i 

byområdene.»  Dette er derfor et tiltak som er greit å bruke, selv om det gir næringslivet 

økte kostnader i en overgangsperiode.  

Videre står det følgende i tilknytning til byutredningene: «Det er behov for mer kunnskap om 

omfanget av nærings- og nyttetransport i byområdene og hvilke virkemidler som bidrar til 

økt effektivitet og mer miljøvennlige løsninger. Aktuelle tiltak vil bli vurdert i arbeidet med 

byutredningene».  

Eksempler på tiltak der det ikke er konflikt mellom nullvekstmålet og effektiv godstransport: 

 Tungtransportfelt på strekninger med mye vogntog og semitrailere. Dette kan 

vurderes på strekninger fram mot intermodale terminaler og logistikk- og 

lagerområder  
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 Nær bysentrum kan det vurderes å regulere arealer for miljøvennlig bydistribusjon. 

Se tiltakskatalog.no  

 Betjente varemottak i kjøpesentra kan være en god løsning for å unngå kø av 

distribusjonsbiler og uheldig parkering. 

 Håndverkere og andre mobile tjenesteytere har ofte behov for å parkere nær kunden 

fordi utstyr og verktøy som skal brukes er i bilen. Reserverte parkeringsplasser for 

disse i stedet for privatbil kan derfor bidra til effektiv tjenesteyting og redusere 

kostnader.  

 Fjerne gateparkeringsplasser for personbiler og gi større plass for vareleveranser 

 Legge til rette for/ støtte hjemkjøringstjeneste av varer når en handler i bysentrum 

og legge til rette for hjemleveranser ved å legge til rette for mottaksterminaler/-

depoter i boligområder. Dette kan bidra til å redusere antall handlereiser med 

personbil 

 Legge til rette for nattleveranser. Dette kan være særlig fornuftig for mottakere som 

får store volumer levert med store biler. 

Tiltak for nullvekstmålet som kommer i konflikt med næringstrafikken: 

 Tiltak som gjør det vanskeligere å parkere bil for å laste og losse nær mottaker. Dette 

er for eksempel sykkelfelt og kollektivfelt som innebærer stans forbudt. Løsningen 

her er å integrere varelevering/-henting i planleggingen slik at en finner løsninger 

som fungerer i praksis 

 Etablere omfattende områder med gågater med korte reelle tidsluker for levering 

(mellom åpningstid for butikker og stengningstid for varelevering). En løsning kan 

være at butikkene får krav om å ta mot varer før åpningstid (se tiltakskatalog.no) eller 

etableres andre løsninger i samarbeid med handelsstanden, sentrumsforeninger og 

transportnæringen.  

 Tiltak som reduserer vegkapasitet og tilgjengelighet for bil uten at en mot behovet 

for framkommelighet og tilgjengelighet for godstransport og mobil tjenesteyting. 

Dersom fremkommelighet og tilgjengelighet for næringstransporter reduseres, bør 

dette være eksplisitt vurdert i forhold til hensyn om å ivareta nullvekstmålet. 

6. Analyser av resultatene 

6.1. Formål med samfunnsøkonomiske analyser av virkemiddelpakkene 

Det skal gjøres samfunnsøkonomiske analyser av virkemiddelpakkene som analyseres i 

byutredningen (jf. kapittel 4). Hensikten er å synliggjøre hvilke ulemper/kostnader og 

fordeler/nytte hver enkelt virkemiddelpakke fører til for samfunnet. Analysene skal ikke 

brukes til å rangere virkemiddelpakker eller enkelttiltak etter samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet. 

 

Hovedformålet med en samfunnsøkonomisk analyse er å klarlegge og synliggjøre hvilken 

bruk av ressurser som gir størst avkastning. Slike analyser er dermed en måte å 

systematisere informasjon på.  
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En samfunnsøkonomisk analyse består både av prissatte og ikke- prissatte konsekvenser. 

Litt forenklet kan vi si at kravet til at et prosjekt er samfunnsøkonomisk lønnsomt er at 

summen av fordeler for samfunnet er større enn summen av ulemper for samfunnet. Det vil 

her si at et prosjekt er samfunnsøkonomisk lønnsomt når en setter sammen de prissatte og 

ikke prissatte konsekvensene. 

 

De prissatte konsekvensene inngår i en nytte-kostnadsanalysen. I en slik analyse tallfestes 

alle positive og negative effekter av et tiltak i kroner så langt det lar seg gjøre. Tallfestingen 

bygger på et hovedprinsipp om at en konsekvens er verdt det befolkningen til sammen er 

villig til å betale for å oppnå den. De viktigste prissatte konsekvensene er trafikant- og 

transportbrukernytte, operatører (kollektivselskap, parkeringsselskap og bomselskap), det 

offentlige (investeringer, drifts- og vedlikeholdskostnader, endringer i skatteinntekter) og 

samfunnet for øvrig (ulykkesvirkninger, støy- og luftforurensning, skattekostnader og ev. 

restverdi). 

 

En del viktige konsekvenser av tiltak og prosjekter lar seg ikke tallfeste i kroner. Det kan 

være konsekvenser for f.eks. bymiljø, naturmiljø, kulturminner osv. Disse konsekvensene 

kalles ikke-prissatte konsekvenser og er en viktig del av den samfunnsøkonomiske analysen. 

De ikke-prissatte konsekvensene vurderes i transportsektoren med hva som kalles + /- 

metoden. Når fordelene av de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene til sammen er 

større enn ulempene, er tiltakene eller prosjektet samfunnsøkonomisk lønnsomt. (se kapittel 

6.5.3).  

 

Det er ofte forskjellige grupper/områder som kan få nytte av et tiltak eller prosjekt og de 

som opplever de negative virkningene. Videre kan et tiltak ha både positive og negative 

virkninger for de samme personene. Eksempelvis kan bilføreren oppleve det som negativt at 

det innføres bompenger eller at bompengesatsene økes fordi det øker bilførerens kostnader 

for å kjøre på vegen. På den ene siden vil dette føre til at færre bilførere bruker vegen, på 

den annen side vil tiltaket gi mindre kø og kortere reisetid for de som fortsatt bruker vegen. 

I tillegg innebærer formålet med bompengene (det å bygge eller øke kapasiteten på en veg) 

en investering (kostnad).  

 

Det er med andre ord ofte slik at ulemper og fordeler av tiltakene ikke er jevnt fordelt på de 

samme personene, de samme geografiske regionene/områdene eller mellom privat og 

offentlig sektor. Dette kalles fordelingsvirkninger. I byutredningene begrenser vi oss til å 

tydeliggjøre fordelingsvirkninger mellom de ulike trafikantgruppene og mellom aktørene 

«trafikanter, operatører, det offentlige og samfunnet for øvrig» (se kapittel 6.5). 

6.2 Beregninger 

 

Figuren under viser et stilisert bilde av «gangen» i 

transportanalysene/transportberegningene 

- Både nullalternativet 2030 og KVU/bypakke 2030 skal inkluderes i alle 

virkemiddelpakker.  
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- Som et første trinn skal det gjennomføres en separat beregning av de trafikale effektene 

av nullalternativet 2030. 

- Deretter skal den trafikale og samfunnsøkonomiske effekten av nullalternativ 2030 + 

KVU/bypakke 2030 beregnes.  

- Deretter skal effekten av trinn1+trinn 2 + de ulike virkemiddelpakkene analyseres.  

- Trafikale virkninger skal beregnes for alle arealalternativer, men det skal gjøres 

samfunnsøkonomiske beregninger av kun ett arealalternativ.  

 

 

 

De trafikale effektene skal måles opp mot nåsituasjonen 2016. For å måle de 

samfunnsøkonomiske effektene av KVU/Bypakke 2030 og virkemiddelpakke 1,2,3++ er det 

viktig å kunne sammenligne med et alternativ som har samme årstall, dvs. 2030.  

I byutredningene skal sammenligningsalternativet i de samfunnsøkonomiske analysene ha 

betegnelsen nullalternativ 2030. 

6.2. Forutsetninger 

Forutsetningene for transportmodellberegningene er beskrevet under kapittel 2 i 

retningslinjene. I tillegg er følgende forutsetninger gjeldende for de samfunnsøkonomiske 

analysene:   

Diskonteringsår:  

Alle prissatte konsekvenser på ulike tidspunkt regnes om til en verdi på et felles tidspunkt 

for å kunne sammenlikne virkninger/verdier over tid. Her er år 2030 valgt som i etatenes 

forslag til NTP 2018-2029. 

Diskonterings-/kalkulasjonsrente:  

Denne brukes til å finne verdien i et gitt år av fremtidig inntekter og kostnader fordelt over 

flere år. Her skal en bruke forskjellige rentesats etter hvor lang levetid anleggene har og 

rentesatsen er synkende over tid. Rentesatsen er for: 

0-40 år; 4 % - 41-75 år; 3 % - Etter 75 år; 2 %. 
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Analyseperiodens år 1:  

Settes til 2030 

Analyseperiode:  

40 år  

Levetid:  

For veg (Statens vegvesen) og jernbanetiltak (Jernbanedirektoratet) er det ulik tilnærming til 

å beregne levetid og restverdi når levetid på investeringen er forskjellig fra lengden på 

analyseperioden. 

Per april 2017 beregnes det for vegtiltak én levetid på hele investeringen, vanligvis 40 år, 

som er det samme som lengden på analyseperioden. 

For jernbanetiltak beregnes en levetid på investeringene ut i fra levetiden på 

hovedkomponentene som inngår i investeringen. Hovedkomponentenes levetid kan variere 

fra 25 til 100 år. Det beregnes en eller flere reinvesteringer for de hovedkomponentene som 

har kortere levetid enn anleggets beregnede totale levetid. 

En praktisk metode for å håndtere ulik levetid for veg- og jernbane-tiltak, er å vekte 

levetidene til veg og bane til en felles levetid og legge dette inn som én levetid i EFFEKT. 

Vektingen kan gjøres på bakgrunn av trafikantnyttens fordeling på bilfører/passasjer og 

kollektiv.  

 

Følgende metodikk skal benyttes: 

Når det skal analyseres infrastrukturtiltak som består av investering både i veg og jernbane, 

skal det brukes en felles levetid som er vektet mhp andel av trafikantnytten. 

Tidskostnader og kø: 

RTM beregner kø i rushtidsperiodene ved hjelp av forsinkelsesfunksjoner. Modellen kjøres 

flere ganger for å la trafikantene tilpasse seg dette. Til slutt har modellen beregnet en 

tidsbruk som reflekterer trafikkmengden på de ulike lenkene. Denne tidsbruken ligger også 

til grunn for trafikantnytteberegningen, slik at tiden brukt i kø er kostnadsberegnet. 

Undersøkelser har vist at trafikanter opplever tid brukt i kø som en større ulempe enn tid 

brukt i fri flyt. Det har blitt gjort et arbeide på dette, hvor noe gjenstår, men det er ikke 

implementert køtidsvekter i gjeldende modellversjon. Det presiseres derfor at den ekstra 

kostnaden som følger av denne opplevde ulempen, ikke er regnet med i trafikantnytten i 

dag. Selve køtiden med tilhørende ordinær tidskostnad er medregnet, men det er altså 

effekten av at den nevnte tiden oppleves som verre enn annen tid som ikke er hensyntatt i 

gjeldende modellversjon. 

Restverdi:  

Verdi for anlegg som har lengre levetid enn analyseperioden på 40 år beregnes ved å la 

netto nytteverdi for siste år i analyseperioden, løpe for de gjenværende årene i prosjektets 

levetid. 
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Tidsverdier:  

De nasjonale tidsverdier benyttes for å kunne sammenlikne fordeler og ulemper av tiltakene 

på tvers av byområdene. 

Avrunding: 

Forslag til avrundingsregel. Eksempelvis for Grenland er trafikkarbeidet 1 491 547 

kjtkm/døgn. Dette avrundes til 1.490.000 kjtkm. Det vil betyr at vi har avrundet til nærmeste 

10.000 kjtkm. 

Praktisk gjennomføring av den samfunnsøkonomiske analysen 

I trinn 1 av byutredningene er det lite kunnskap om åpningstidspunkt for de ulike tiltakene 

som vurderes i virkmiddelpakkene. Som en forenkling forutsettes derfor alle tiltakene i 

virkemiddelpakkene åpnes i 2030.  Regional transportmodell beregnes for nullalternativ 

2030, KVU/bypakke 2030 og de ulike virkemiddelpakker. KVU/bypakke 2030 skal inngå i 

alle de ulike virkemiddelpakkene. Trafikantnytte- og kollektivmodulen kjøres for 

KVU/bypakke 2030 og de virkemiddelpakkene som skal beregnes i EFFEKT.   

Resultatene legges inn i EFFEKT for året 2030. Dersom en har gjennomført 

transportmodellberegninger for 2050 kan disse også legges inn og la EFFEKT interpolere 

trafikk og kostnader mellom disse to årene, alternativt fremskrives trafikken i EFFEKT med 

fylkesprognosene. 

I programbildet «utbyggingsplaner» i EFFEKT velges hvilke tiltaksvegnett som skal få virkning 

til hvilket tidspunkt. En velger da 2030 som åpningsår. Da begynner den 40 år lange 

analyseperioden å løpe i 2030 slik at det siste året i analyseperioden blir 2069. 

2030 skal være sammenligningsår, det vil si det tidspunktet det blir beregnet nåverdi til.  

Felles prisnivå i Effektberegningene skal være 2018. 

6.3. Prissatte konsekvenser 

I denne delen av analysen bruker vi to begrep/lønnsomhetskriterier for å belyse de prissatte 

konsekvensene av virkemiddelpakkene: 

 Netto nytte gir uttrykk for tiltakets beregnede samfunnsmessige lønnsomhet. Det er 

differansen mellom nåverdi av nytten av tiltaket og alle kostnader ved gjennomføring, 

drift og vedlikehold av tiltaket i løpet av den definerte analyseperioden. 

 Netto nytte per budsjettkrone gir uttrykk for hvor stor samfunnsøkonomisk gevinst 

(netto nytte) en oppnår per krone en bruker over det offentlige budsjett. 

 

6.3.1 Tiltak/Virkemidler vi fullt ut kan kvantifisere virkninger i kroner   

Virkemidlene kan kodes inn i transportmodell, og det beregnes samfunnsøkonomisk nytte i 

henhold til prinsippene i V712. 

En mer utdypende beskrivelse av hvordan tiltakene kodes inn i modellen er beskrevet i 

kapittel 4 i dette dokumentet. 
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Eksempler på tiltak som kan beregnes med dagens verktøy. Da gjelder bruk av regional 

persontransportmodell, trafikantnytte- og kollektivmodul, samt EFFEKT:  

- Tiltak som endrer transporttilbudet, vil også endre trafikantenes «generaliserte 

kostnader», som består av tids-, avstands-, og direktekostnader. 

- Reduksjon av tidskostnader kan f.eks. være innkorting av veg, bygging av ny og 

raskere jernbane og/eller øke antall avganger for kollektivtransport. 

- Endrede direktekostnader kan f.eks. være å endre billettpriser på kollektivtrafikken, 

endre drivstoffavgifter eller innføre bompenger og vegprising/endre bompengesatser 

og satser for vegprising. 

- Innføring av brukerbetaling. Herunder også «køprising» i form av tidsdifferensierte 

bompenger, i.e. ulike satser i rush- og lavtrafikk. Vegprisingsapplikasjon (oppdatert i 

modellversjon 3.12) og transportmodell må ses i sammenheng. 

- Omdisponering av kjørefelt til kollektivfelt. Dette er et fremkommelighetstiltak for 

kollektivtransporten. Tiltaket vil redusere bussens kjøretid og dermed kunne 

redusere veksten i biltrafikken. 

- Parkeringsrestriksjoner. Dette kan gjøres ved å bruke prismekanismen. Det er i dag 

ikke mulig å legge inn parkeringsforbud i sonene, men man kan sette prisen høyt. 

Inntekts- og trafikantnyttesiden av dette må analyseres manuelt ved siden av. (Se 

vedlegg 12) 

- Park&Ride 

- Bedret rutetilbud for kollektivtransport. 

- Ulykkeskostnader 

- CO2-utslipp og NOx 

- Støy og lokale utslipp1 (Vedlegg 13 beskriver en fremgangsmetodikk) 

 

Driftskostnader som følge av ulike rutetilbud og takster skal fremkomme i utredningene. 

Disse kostnadene beregnes i kollektivmodulen (se kapittel 6). Disse kostnadene må 

kvalitetssikres av fylkeskommunene (buss, bane, trikk) og Jernbanedirektoratet (tog).  

 Tiltak/Virkemidler som dagens verktøy i liten grad er egnet til å kvantifisere i kroner  

Dette er tiltak vi har problemer med å beregne fullstendig med dagens verktøy. Det 

innebærer f.eks. å kunne beregne trafikale virkninger av tiltak, men ikke f.eks. 

trafikantnytten.  

- Arealbruk 

Arealbruk i form av bosettingsmønster, demografi og lokalisering av arbeidsplasser legges 

inn som grunnlagsdata i modellen. Med transportmodellen beregnes dermed de trafikale 

virkningene som følge av endret arealbruk som for eksempel fortetting. Det beregnes 

endringer i trafikk- og transportarbeid, og dermed også endringer i f.eks. ulykkeskostnader 

og CO2- og andre utslipp. Det er ikke mulig å beregne endring i trafikantnytte som følge av 

endret arealbruk. Eksempelvis kan ikke resultatet av en samfunnsøkonomisk beregning 

mellom ulike virkemiddelpakker med forskjellig arealbruk sammenlignes. Se forklaring i 

                                                
1 For vei er kilden TØI-rapport 1307/2014 og for jernbane er det rapport 2015/54 fra Vista Analyse AS 
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vedlegg 7. 

 

- Tiltak for syklende 

Metodikk beskrevet i kapittel 4 i retningslinjene benyttes. 

I versjon 3.11 behandles tiltak for gående og syklende separat. Kodes det inn tiltak for 

syklende, så vil ikke det påvirke de gående, slik det var tilfelle i tidligere versjoner. 

 

- Trengsel 

Trengsel om bord i de kollektive transportmidlene virker i prinsippet på samme vis på 

etterspørselen etter kollektivtransport som en prisøkning. Det vil si at den reduserer 

etterspørselen etter kollektivtransport. Trafikantene opplever trengsel bare i rushtiden og 

bare på en del av strekningen. De som kommer først om bord får sitteplass, men etterhvert 

må de påstigende stå stadig trangere/tettere. Dette innebærer at trengsel bare er et problem 

for en del av trafikantene og bare på en del av strekningen. Man får ikke beregnet virkningen 

på trafikantnytten av endringer i trengsel med dagens verktøy. Det innebærer også at man 

ikke får beregnet virkningen på en mulig overflytting av passasjerer fra et kollektivt 

transportmiddel med trengsel til et annet uten trengsel eller virkningen på bruk av bil.  

 

6.4. Ikke-prissatte konsekvenser 

Ikke prissatte virkninger er virkninger som ikke inngår i nyttekostnadsanalysen. Det skal 

gjennomføres en systematisk vurdering av disse konsekvensene. Dette markeres med en 

eller flere + eller ÷ avhengig av hvor positiv eller negativ virkningen er. Dermed kan 

beslutningstakerne som her er politikerne vurdere disse virkningen opp mot de prissatte 

virkningene. Disse vurderingene skal gjennomføres på en overordnet måte.  

Analyse av ikke-prissatte virkninger inngår sammen med de prissatte konsekvensene i en 

samfunnsøkonomiske analyse. Hensikten er å belyse den samlede virkningen av tiltakene 

eller tiltakspakkene. Vurderingene av virkningene for de ikke-prissatte temaene kan også gi 

et grunnlag for å vurdere konfliktnivået i kommende planfaser.  

 

En byutredning er på et overordnet nivå, derfor er det ikke grunnlag for detaljerte vurde-

ringer av alle typer konsekvenser som vil kunne følge av de ulike tiltakspakkene. På grunn av 

stor usikkerhet knyttet til utforming av de ulike tiltakene, er resultatene fra analysen mer å 

betrakte som en prognose for konsekvens. For å understreke at vi ikke har tilstrekkelig 

kunnskap til å vurdere konsekvensen på et overordnet systemnivå, brukes begrepet 

virkninger. 

 

I det følgende er det skissert en metode som kan benyttes for vurderinger av ikke-prissatte 

virkninger i byutredninger. Metoden er relatert til metoden i håndbok V712, men er en 

forenklet og pragmatisk tilnærming som gjenbruker foreliggende materiale og kunnskap 

som allerede foreligger fra KVU fasen eller i forbindelse med kommuneplanens arealdel/ 

regionale planer.  
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Metoden er basert på at det er fagpersoner med kompetanse og erfaring fra ikke-prissatte 

tema som utfører analysene, i samråd med en tverrfaglig gruppe. 

 

 Ikke-prissatte tema 

Ikke-prissatte tema kan deles i fem fagtema, se tabell 4. Temainndelingen skal sørge for at 

en unngår dobbeltvekting; det vil si at hver virkning blir vurdert kun en gang. Innenfor hvert 

av de fem fagtemaene kan det defineres flere deltemaer som er relevant for byområder. I 

håndbok V712, kapittel 6.3-6.8 er de fem fagtemaene nærmere beskrevet.  

 

Som hovedregel skal alle de fem fagtemaene utredes. Dersom et fagtema er mindre viktig, 

kan dette omtales og utelates.  

 
Tabell 4: Oversikt over ikke-prissatte tema. 

 

Ikke-prissatte 

tema 

Avgrensing mellom 

temaene2  

Eksempler på deltemaer (ikke uttømmende) 

Landskaps-

karakter 

Det romlige og visuelle 

landskapet 

By- og stedskvaliteter, byform, grønne og blå 

strukturer, landemerker, landformer, 

bygnings-miljøer 

Friluftsliv 

/byliv 

 

Landskapet slik folk 

oppfatter og bruker det 

Stedsidentitet, rekreasjonsområder, møte-

plasser, ferdselsårer for gående og syklende, 

områder til friluftsaktiviteter, strand- og 

elvesoner, parker og grønndrag 

Natur-

mangfold 

Det økologiske 

landskapet 

Biologisk mangfold, spredningsveger, 

leveområder for dyr, fugler, insekter mm 

Kulturarv  

 

Det kulturhistoriske 

landskapet 

Arkeologiske spor, historiske bygninger, 

plasser og minnesmerker, kulturhistoriske 

landskap  

Natur-

ressurser 

Produksjonslandskapet Landbruksareal, gårdsmiljøer, beitelandskap  

 

 

 Metode for ikke-prissatte virkninger  

Metoden kan inndeles i fire steg;  

1. Innledende arbeider 

2. Identifisering av viktige områder for fagtemaet  

3. Vurdering av tiltakets virkninger for hvert fagtema 

4. Samlet vurdering av de ikke-prissatte temaene 

 

 

 

 

                                                
2 Avgrensninger ift den Den europeiske landskapskonvensjonen 
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Steg 1: Innledende arbeider 

Eksisterende kunnskap fra ikke- prissatte tema i KVU-arbeidet, kommuneplanens arealdel, 

regionale planer ol vil danne viktig kunnskapsgrunnlag for den videre utredningen.  

 

Felles analyse-/utredningsområde for byutredningsprosjektet skal avsettes og framgå av 

kart. Det må klargjøres hvilke tiltak som er definert i de ulike virkemiddelpakkene. Samme 

arealbruk som er lagt til grunn i beregning av de prissatte konsekvensene skal ligge til 

grunn.  

 

Innledningsvis bør fagutreder vurdere hvilke deltemaer som er særlig relevante å utrede.  

 

Steg 2: Identifisering av viktige områder for fagtemaet 

I en overordnet analyse er det de viktigste områdene/objektene for hvert deltema som er 

sentrale å kartlegge. Tabell 5 gir en oversikt over kriterier som angir høy verdi.  

 

Sentrale databaser er www.Miljostatus.no, www.naturbase.no, www.kartverket.no. 

Kommunens egne databaser og planer er også sentrale informasjonskilder. Det er verdt å 

merke seg at ikke alle områder som ligger inne i databasene er like viktige. Det kan også 

finnes viktige områder som ikke er kartlagt.  

 

Det anbefales å avholde møter med fagfolk fra kommune, fylkeskommune og fylkesmann for 

å få en forståelse av hvilke områder som er vektlagt av forvaltningen. 
 

Tabell 5: Kriterier for vurdering av områder med høy verdi. Områder med høy verdi skal vises på kart. 

 

 

 

 

 

Verdivurdering Uten 
verdi 

Noe 
verdi 

 

Middels verdi         Stor verdi 

 

Svært stor verdi 

Tilpasset BY-
utredninger 

Lav verdi  Middels verdi Høy verdi 

Forvaltnings-
prioritet 

V
u

rd
er

es
 ik

ke
 

 

V
u

rd
er

es
 ik

ke
 

Høy forvaltnings-
prioritet 

Høyeste forvaltnings-
prioritet 

Viktighet/ 
betydning  

Regional/ 

nasjonal betydning 

Nasjonal/ internasjonal 
betydning 

Funksjoner/ 
sammenhenger 

Viktige 
sammenhenger og 
funksjoner 

Særlig viktige sammen-
henger og funksjoner 

Bruksfrekvens Betydning for mange 
(regionalt viktig) 

Betydning for svært 
mange (nasjonalt 
viktig) 

http://www.miljostatus.no/
http://www.naturbase.no/
http://www.kartverket.no/
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Steg 3: Vurdering av tiltakets virkninger  

For å vurdere tiltakets virkninger kan en systematisk inndeling i mindre områder eller 

delstrekninger være hensiktsmessig. Vurderingene av delområder eller delstrekninger skal 

settes inn i tabell 7 som vist under.  

 

Virkningene av et tiltak kan være positive eller negative i forhold til 0-alternativet (jf. kapittel 

6).  

 
Tabell 6: Kriterier for vurdering av tiltakets virkninger i forhold til 0-alternativet.  

 Kriterier for vurdering av ikke-prissatte tema 

Stor forverring (--) Negativ virkning, tiltaket vil medføre konflikter/stor forverring 

Forverring (-) Negativ virkning, tiltaket vil medføre forverringer 

Ingen endring Som referansealternativet, tiltaket vil ikke medfører vesentlige endringer  

Forbedring (+) Positiv virkning, tiltaket vil medføre forbedringer 

Stor forbedring (++) Positiv virkning, tiltaket vil medføre stor forbedring 

 

På dette nivået vil det være usikkerhet knyttet til den fysiske utformingen og plasseringen av 

virkemiddelspakkene. For å tydeliggjøre usikkerheten i vurderingen, er det anledning til å 

synliggjøre virkninger av tiltaket knyttet til ulike forutsetninger.  

 

Dette kan være forutsetninger knyttet til: 

a) plassering av tiltaket 

b) utforming av tiltaket eller ambisjonsnivå 

c) unngå verdifulle områder for temaet 

d) Foreslåtte nye tiltak som vil forbedre situasjonen for et tema 

I tabell 7 er det to rader for hver delstrekning/område for vurderingen av tiltakets virkning 

dersom en legger ulike forutsetninger til grunn for vurderingene. Dersom det er liten 

usikkerhet knyttet til tiltaket, er det tilstrekkelig å benytte en av radene i tabellen. 
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Tabell 7: Vurdering av virkninger av de ulike tiltakene. Tabellen skal fylles ut for hvert av de fem fagtemaene.  

 

 

Den samlete vurderingen av virkninger for et fagtema må gjøres på grunnlag av en faglig 

vurdering av summen av virkningene for de ulike delstrekningene/delområdene. Det skal 

skrives en tekst som begrunner den samlete vurderingen. I de tilfeller der det er 

beslutningsrelevant usikkerhet knyttet til tiltaket, skal dette fremgå.  

 

Steg 4: Samlet vurdering for de ikke-prissatte temaene 

Resultatene fra tabell 7 skal føres inn i tabell 8. Dersom det er ulike virkninger knyttet til 

ulike forutsetninger til tiltakspakkene, skal dette fremkomme i tabellen. I motsatt fall, er det 

tilstrekkelig å benytte en av radene i tabellen. 

 

Det skal ikke gjøres en samlet vurdering av virkningene for de ikke-prissatte temaer i 

tabellen. I stedet skal det redegjøres for fordeler og ulemper av de ulike pakkene i en tekst. 

Det er her viktig å få fram de viktigste resultatene av analysen slik at resultatene av analysen 

framstår som forståelig for beslutningstakere.  

 

Tabell 8 og beskrivelse av de viktigste resultatene vil inngå i hovedrapporten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Strekning kan ev. byttes ut med delområde dersom det er mer hensiktsmessig 

Samlet 
vurdering for 
ikke prissatte 
temaer 

Virkemiddel-
pakke 1 

Virkemiddel-
pakke 2 

Virkemiddel-
pakke 3 

Forutsetninger 

Strekning3 A     

    

Strekning B     

    

Strekning C     

    

Samlet 
vurdering 
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Tabell 8: samlet vurdering for de ikke-prissatte temaene.  

Samlet 
vurdering for 
ikke prissatte 
temaer 

Virkemiddel
pakke 1 

Virkemiddel 
pakke 2 

Virkemiddel 
pakke 3  

Forutsetninger 

Landskaps-
karakter  

    

    

Friluftsliv/ Byliv      

    

Naturmangfold             

    

Kulturarv     

    

Naturressurser     

    

 

 

6.5. Sammenstilling av resultatene 

Endringer mellom de ulike beregningsalternativene beskrives i tabeller med fokus på endring 

i trafikk- og transportarbeid, og de samfunnsøkonomiske virkningene av 

virkemiddelpakkene. 

Sammenstillingen og presentasjonen av resultatene bør vise: 

 Trafikal virkning av virkemiddelpakkene; herunder trafikkarbeid i 2030 og 

reisemiddelfordeling 

 Samfunnsøkonomiske virkninger av virkemiddelpakkene 

o Herunder hvordan fordeler nytte- og kostnader seg på henholdsvis ulike 

trafikantgrupper, operatører, det offentlige og samfunnet for øvrig? 

o Hvordan trafikantnytten fordeler seg på de ulike transportmidlene 

 Usikkerhetsvurdering 
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 Sammenstilling av transportanalyser/transportberegninger 

Ved sammenstilling av resultatene, er det flere punkter som er sentrale å presentere for å 

forklare resultatene for beslutningstagerne.  Disse beskrives nedenfor. 

 Beskrivelse av dagens (2016) trafikksituasjon (reisemiddelfordeling osv.) 

 Trafikkvekst i perioden 2016-2030 for sitt analyseområde  

 Hva betyr nullvekst i byområdet; hvor stor vekst i biltrafikken er tillatt fra 2016 – 2030?   

 Beskrivelse av virkemiddelpakker som er beregnet/vurdert 

o Hva inngår i de ulike pakkene? 

o Kort om hvorfor pakkene er satt sammen slik de er 

 

Forslag til oppsummerende tabeller i de videre kapitlene. 

 Resultater for trafikkarbeidet i det enkelte byområdet 

Tabellen under viser trafikkarbeidet for personbil i referanse og de ulike beregningspakkene 

Trafikkarbeidet er beregnet innenfor det geografiske området som er definert som gjeldende 

for nullvekstmålet. 

Tabell 9: Kjtkm for Basis 2016, nullalternativ 2030 for personbil og de ulike virkemiddelpakkene 

  
Kjtkm 

2016 

Kjtkm 2016 

(eks. mobile 

tjenesteytere) 

Kjtkm2030 

(beregnet med 

transportmodell 

for 2030) 

Kjtkm2030 

(beregnet med 

transportmodell 

i 2030, 

fratrukket 

mobile 

tjenesteytere) 

Kjtkm2030 (beregnet 

med transportmodell i 

2030, fratrukket mobile 

tjenesteytere og 

eventuelle 

sideberegninger 

Nåsituasjon 

2016 
          

Nullalternativ 

2030 
          

KVU/bypakke 

2030 
          

Virkemiddel- 

pakke 1 
          

Virkemiddel- 

pakke 2 
          

Virkemiddel- 

pakke 3 
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Reisemiddelfordeling (2030*) 

Tabell 10: Reisemiddelfordeling (%) i nåsituasjon 2016, nullalternativ 2030 og de ulike virkemiddelpakke  

  Bil Buss Bane/trikk Gående Syklende 

Nåsituasjon 

2016 
          

Nullalternativ 

2030 
          

KVU/bypakke 

2030 
          

Virkemiddel- 

pakke 1 
          

Virkemiddel- 

pakke 2           

Virkemiddel- 

pakke 3           

  

* Må eventuelt justeres som følge av tilleggsvurderinger (sideberegninger) 

 

Trafikk-/transportarbeid (2030*) 

Tabell 11: Trafikk-/transportarbeid for de ulike transportmidlene i nåsituasjon 2016, nullalternativ 2030 og de 

ulike virkemiddelpakken    

  Bil Buss Bane/trikk Gående Syklende 

Nåsituasjon 

2016 
          

Nullalternativ 

2030 
          

KVU/bypakke 

2030 
          

Virkemiddel- 

pakke 1 
          

Virkemiddel- 

pakke 2           

Virkemiddel- 

pakke 3           

* Må eventuelt justeres som følge av tilleggsvurderinger (sideberegninger) 
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 Samfunnsøkonomiske virkninger 

Virkemiddelpakkenes beregnede lønnsomhet i form av netto nytte (NN) og netto nytte per 

budsjettkrone (NNB) av prissatte virkninger skal presenteres. Noen tiltak har konsekvenser 

som vanskelig lar seg prissette. Konsekvensene av disse tiltakene/virkemidlene bør 

presenteres verbalt eller som en ikke-prissatt konsekvens i tråd med håndbok V712. 

Fordelingsvirkninger bør også presenteres med hensyn på ulike trafikantgrupper (hvordan 

fordeler nytte og kostnader seg på bilister, kollektivtrafikanter og gående/syklende) og 

aktørgruppene trafikanter, operatører, det offentlige og samfunnet for øvrig. 

Netto nytte forteller hvor lønnsom virkemiddelpakken er, mens NNB viser 

virkemiddelpakkenes effektivitet eller relative lønnsomhet; hvor stor er den 

samfunnsøkonomiske gevinsten per krone som brukes over det offentlige (se kap.1). 

Dersom enkelte av byene ønsker å beregne Netto ringvirkninger, så skal det holdes utenfor 

de ordinære samfunnsøkonomiske analysene. Det blir da å betrakte som en tilleggsanalyse. 

Ikke alle tiltak og virkninger kan prissettes og beregnes samfunnsøkonomisk da de har 

enten lite empiri om sammenheng mellom tiltak og virkning, - eller at tiltaket har 

konsekvenser som vanskelig lar seg prissette. Det er derfor viktig å kommentere/presentere 

hvilke typer tiltak/virkemidler som ikke inngår i nytte-kostnads beregningen. 

Konsekvensene av disse tiltakene/virkemidlene bør presenteres verbalt eller som en ikke-

prissatt konsekvens jfr metode gitt i kap. 6.4. 

Nedenfor presenteres forslag til hvordan de samfunnsøkonomiske hovedresultatene kan 

presenteres. Både prissatte og ikke-prissatte vurderinger bør dokumenteres. Det er viktig å 

dokumentere og presentere resultatene slik at de er forståelig for beslutningstagerne. 

Tabell 12: Beregning av prissatte konsekvenser 

  

Netto nytte 
(beregnet i 
modellsystemet) 

Netto nytte 
(korrigert for 
sideberegninger/ 
vurderinger) 

Budsjett-
virkning 

NNB Merknad/kommentar 

Virkemiddel-
pakke 1   

  
    

Virkemiddel-
pakke 2  

  
  

Virkemiddel-
pakke 3  

  
  

Med ulik grad av restriktive tiltak og investeringer/driftstiltak, vil trafikanter og 

transportbrukere4, operatører5 det offentlige og samfunnet for øvrig6 påvirkes på ulik måte. 

Dette er også informasjon som bør presenteres beslutningstagere.  

 

 

                                                
4 bilister, kollektivtrafikanter, gående og syklende, godstrafikk 
5 kollektivselskap, bompengeselskap, parkeringsselskap 
6 virkninger for tredje part som ulykker, støy og luft, restverdi og skattekostnad 
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Tabell 13: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet fordelt på aktørgrupper* 

  Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Kommentar 

Trafikantnytte         

Operatørnytte     

Det offentlige      

Samfunnet for 
øvrig      

Netto nytte     

NNB     

* Må eventuelt justeres som følge av tilleggsvurderinger (sideberegninger) 

Vedlegg 5 viser hvilke konsekvenser som vurderes under de ulike aktørgruppene.  

I tillegg er det interessant å presentere hvordan trafikantnytten/transportbrukernytten 

fordeler seg på de ulike trafikantene/transportbrukerne.  Både korrigerte og ikke korrigerte 

tall bør presenteres. Grunnlag for korrigering bør dokumenteres. 

Tabell 14: Trafikantnytte fordelt på trafikantgruppe* 

  Bil Kollektiv Gående og syklende Gods 

Virkemiddel-
pakke 1   

 
  

 

Virkemiddel-
pakke 2  

 
 

 

Virkemiddel-
pakke 3  

 
 

 

* Må eventuelt justeres som følge av tilleggsvurderinger (sideberegninger); se bl.a. kapittel 4.4.9 og vedlegg 12 

 

Hovedresultater fra vurderingen av de ikke prissatte konsekvensene skal også presenteres jfr 

tabell 11 for å vise hvordan virkemiddelpakkene påvirker temaer som ikke inngår i nytte-

kostnadsanalysen. Det skal ikke gjøres en samlet vurdering av virkningene for de ikke-

prissatte temaer i tabellen. I stedet skal det redegjøres for fordeler og ulemper av de ulike 

pakkene i en tekst. Det er her viktig å få fram de viktigste resultatene av analysen slik at 

resultatene av analysen framstår som forståelig for beslutningstakere.  
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Tabell 11: Samlet vurdering for ikke prissatte temaer 

Samlet 
vurdering av  
IP-tema 

Virkemiddel 
pakke  1 

Virkemiddel 
pakke  2 

Virkemiddel 
pakke  3 

Forutsetninger 

Landskaps-
karakter  

    

    

Friluftsliv/ Byliv      

    

Naturmangfold             

    

Kulturarv     

    

Naturressurser     

    

 

6.6. Samfunnsøkonomiske virkninger og usikkerhet 

Modellsystemet som benyttes i utredningene er utviklet over tid av transportetatene og godt 

dokumentert. Imidlertid er det usikkerhet ved beregningene. I tillegg til at modellene er en 

forenkling av virkeligheten, vil det hefte usikkerhet med inngangsdata, koding av 

alternativene, årsak/virkningssammenhengene som inngår og derved beregning av fremtidig 

transportetterspørsel og samfunnsøkonomiske virkninger.  

Det inngår betydelige mengder informasjon i modellene i form av data som i forskjellig grad 

kan være usikre. Videre inneholder modellene beskrivelser av mange forskjellige 

sammenhenger mellom årsaker og virkninger. Det vil være ulik grad av usikkerhet knyttet til 

hver sammenheng mellom årsak og virkning. Dermed vil analysene og resultatene inneholde 

usikkerhet. 

 

Modellene bygger på forutsetninger om teknologi, demografisk og økonomisk utvikling, 

hvordan vi som mennesker reagerer på endringer i forskjellige økonomiske forhold osv. Hvis 

eksempelvis folks bosettingsmønster i en region blir forskjellig fra hva prognosene viser, vil 

modellberegningenes resultater og dermed den samfunnsøkonomiske analysen bli feil.  

Videre kan teknologisk og økonomisk utvikling endre måten samfunnet organiserer daglige 

aktiviteter på.  Det kan bli endringer i f.eks. bruk av hjemmekontor, mange arbeidsoppgaver 

kan bli overtatt av roboter og nye arbeidsplasser helt forskjellig fra dagens kan komme til. 

Slike grunnleggende endringer av forutsetninger gir mer usikkerhet jo lenger fram i tid man 

analyserer. Infrastrukturtiltak vil normalt ha lang levetid, og nytten av tiltakene vil dermed 

være tilsvarende usikre.  

På denne bakgrunn er det viktig å presentere for beslutningstagere hvilke faktorer som er 

vurdert som spesielt usikre. Dette gjelder både inngangsdata, 

årsak/virkningssammenhenger og resultatdata, samt betydningen av utviklingstrekkene som 

nevnt over. Og det bør skilles mellom omtalen for transportetterspørsel og de 

samfunnsøkonomiske analysene. 
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Som minimum bør en vurdere og omtale usikkerhet i kostnadsanslaget for 

virkemiddelpakkene, - samt angi om den trafikale virkningen av noen av pakkene er spesielt 

robust – eller spesielt usikker. 

Usikkerheten i forutsetningene kan bl.a. tydeliggjøres gjennom å variere nivået på 

forutsetningene for transportmodellberegningene, for på denne måten å gjennomføre 

følsomhetsanalyser.  

 

Med tanke på vurdering av usikkerhet på tvers av virkemiddelpakkene kan det i tillegg være 

relevant å gradere virkemidlene slik: 

 ROBUSTE virkemidler: økte bompenger, reduserte satser for kollektivtrafikken, flere 

avganger for kollektivtrafikken: Vi har god kunnskap om hvordan dette virker og vi 

kan kvantifisere virkningene. 

 USIKRE virkemidler: bedre og flere sykkel- og gangveier: Vi vet eller regner nokså 

sikkert med at dette fører til mer sykling og gange, gir positive virkninger på både 

helse, utslipp osv., men vi sliter med å tallfeste det. 

 SKJØRE virkemidler: holdningskampanjer: vi er usikre på om dette virker og vi greier 

ikke å tallfeste det på noe fornuftig vis. 

Basert på denne inndelingen vurderes hvilke virkemidler som dominerer i de forskjellige 

pakkene. Sannsynligvis vil alle virkemiddelpakkene bestå av forskjellige sammensetninger av 

robuste, usikre og skjøre virkemidler. Dominerer de robuste virkemidlene mer i en 

virkemiddelpakke enn i en annen, er vi sikrere på virkningene av denne virkemiddelpakken 

enn den andre. Her vil også følsomhetsanalyser for enkelte av virkemidlene være til hjelp. 

Vi bruker bevisst begrepet sikrere fordi vi finner det lite sannsynlig at noen virkemiddel-

pakker vil bestå av bare robuste virkemidler. Det vil bli svært vanskelig, kanskje umulig, å 

tallfeste denne usikkerheten eller forskjellene i usikkerhet mellom virkemiddelpakkene. 

Disse vurderingene vil dermed primært være av verbal karakter basert på faglig skjønn. 

Dette må komme klart frem i beskrivelsen. Usikkerheter som kan være av betydning for 

fremtidige valg av virkemidler og tiltakspakke skal omtales spesielt.  

7. Trinn 2 

Notat om videre arbeide skal behandles av NTPs styringsgruppe og vil ettersendes. 
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Vedlegg 1: Organisering av byutredningsarbeidet 

 

Avinor              Nasjonal transportplan 2018 – 2029 

Jernbaneverket 

Kystverket 

Statens vegvesen 

 

Notat 

 

 

          Dato: 27.4.2017 

          Saksbehandler: Alberte Ruud 

 

 
 

Byutredningene – organisering av arbeidet og felles milepæler 

 

1. Kort sammendrag  

Notatet beskriver organisering av byutredningsarbeidet og anbefalte felles milepæler frem 

mot leveranse i desember 2017. Notatet er justert etter behandling av styringsgruppen for 

NTP 05.04.2017 og fremleggelse av Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029. 

2. Bakgrunn  

Det gjennomføres byutredninger parallelt i følgende åtte byområder: Bergen, Trondheim, 

Nord-Jæren, Kristiansandsregionen, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø.  

Det er to primære hensikter med byutredningene: De skal være et kunnskapsgrunnlag der 

sentrale muligheter og utfordringer i byområdet belyses, og som sikrer at en velger riktige 

virkemidler og strategier i en fremtidig bymiljøavtale eller byvekstavtale. De skal også være 

et bidrag til arbeidet med neste revisjon av Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033). 

Status for det faglige arbeidet 

Prosessen fram mot endelig vedtak av mandatene for byutredningene har tatt lengre tid enn 

antatt. Etatene har imidlertid gjort en del forberedende grunnlagsarbeid, spesielt på 

transportmodellsiden. Alle byområdene er nå i sluttfasen av å kalibrere og validere 

delområde-modellene. Det betyr at resultatene fra transportmodellene samstemmes med 

sammenlignbar statistikk (trafikk- og passasjertellinger, reisetidsdata mv) for å sikre at 

transportmodellene reflekterer nåsituasjonen så godt som mulig.  
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Vegdirektoratet og Jernbanedirektoratet har utarbeidet retningslinjer for metodebruk og 

analyser i byutredningene. Hensikten er å sikre en mest mulig sammenlignbar tilnærming i 

utredningsarbeidet. Retningslinjene er et «levende» dokument som vil justeres underveis i 

prosessen. Versjon 2 av retningslinjene ble publisert 7. april, 3. versjon vil etter planen 

publiseres 24. mai.  

3. Organisering av arbeidet 

Lokal organisering 

De lokale styringsgruppene for bymiljø-/byvekstavtalene gir styringssignaler til de lokale 

prosjektgruppene og rapporterer til styringsgruppen for NTP. I byområder der 

Vegdirektoratet fram til nå ikke har ledet styringsgruppen vil det etableres egne 

styringsgrupper for byutredningene som ledes av direktoratet. Dette er en overgangsordning 

som følge av at forhandlinger om og oppfølging av nye byvekstavtaler skal ledes av 

Samferdselsdepartementet (jf. Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029). 

Statens vegvesens regioner leder utredningsarbeidet, i tett samarbeid med 

Jernbanedirektoratet, kommuner og fylkeskommuner. Det faglige arbeidet ledes av følgende 

prosjektledere:  

Bergen: Inge Alsaker (fra mai 2017)  

Trondheim: Joar Nordtug 

Nord-Jæren: Tina Jacobsen 

Kristiansandsregionen: Cecilie Gunnufsen  

Grenland: Eva Preede 

Buskerudbyen: David Ramslien 

Nedre Glomma: Tanja Loftsgarden 

Tromsø: Ellbjørg Schultz 

Arbeidet er organisert noe ulikt fra byområde til byområde. Flere byområder bruker 

prosjekt- og faggrupper som allerede er etablert som en del av bypakkene eller bymiljø-

/byvekstavtalene. Se bakerst i notatet for nærmere omtale av organisering av 

byutredningene.  

Organisering av arbeidet sentralt 

I Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet skjer styring og rapportering i linje-

organisasjonen. Det er regionvegsjefene som har utpekt Statens vegvesens sine 

representanter i de lokale prosjektgruppene og som gir tilbakemelding til Vegdirektoratet og 

drøfter forskjellige problemstillinger ved behov i etatsledermøtet eller direkte med 

vegdirektør/direktør for styring- og strategistab (SOS). I Vegdirektoratet er det SOS som er 

prosjekteier for byutredningene, med Alberte Ruud som prosjektleder.  

Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen må samarbeide tett i arbeidet med byutredninger. 

Det er etablert en sentral samordningsgruppe med ansvar for å koordinere 

byutredningsarbeidet sentralt og avklare hvilke problemstillinger som bør reises til 

etatsledelsene i Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen/NTPs styringsgruppe. Gruppen  
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ledes av lederen av programstyret (Jan Fredrik Lund), med leder av byarbeidet i 

Jernbanedirektoratet (Lars Christian Stendal) og prosjektleder for byutredningene i SVV 

(Alberte Ruud) som deltakere.   

Felles arenaer i utredningsarbeidet 

Arbeidet skjer lokalt, og det er opp til de lokale partene å organisere arbeidet slik at alle 

berørte parter blir involvert på hensiktsmessig måte. Det er imidlertid behov for å ha noen 

møtepunkter mellom lokal- og sentralleddet, som beskrives i det følgende. 

Fagsamlinger for transportmodellmiljøet 

Fagpersonene som arbeider med transportmodeller i Statens vegvesen og Jernbane-

direktoratet har etablert en felles arena og har lagt et løp for ulike deler av transport-

modellarbeidet, beskrevet i retningslinjene. Framdriften vil tilpasses milepælene som er 

skissert i dette notatet.  

Ansvarlig for oppfølging: Leder av arbeidsgruppen for NTP transportanalyser og 

samfunnsøkonomi (Oskar Kleven). 

Avklaringsmøter med prosjektledere for byutredningene  

Det er etablert et eget forum for prosjektlederne for byutredningene lokalt. Dette forumet vil 

ha møter etter behov for å ta opp felles problemstillinger som dukker opp underveis i 

arbeidet.  

Ansvarlig for oppfølging: Prosjektleder for byutredningene i SVV (Alberte Ruud).   

Samordningsmøter på strategisk nivå 

For å ta opp mer strategiske problemstillinger underveis og sikre informasjonsutveksling 

gjennomføres tre til fire møter mellom den sentrale samordningsgruppen for by, 

strategisjefer på regionnivå og prosjektledere/kontaktpersoner i Jernbanedirektoratet. 

Fylkeskommunene skal også inviteres til disse samordningsmøtene. Ansvarlig for møteplan 

og innkallinger: Prosjektleder for byutredningene i SVV (Alberte Ruud). 

Landsomfattende fagsamlinger for kommunesektoren og etatene 

Det skal gjennomføres to samlinger for fagpersoner som er involvert i byutredningene fra 

kommunesektoren og etatene.  

Hensikten er todelt:  

 Få kunnskap om hvordan andre byområder løser ulike temaer i byutredningene 

 Diskutere felles problemstillinger som er aktuelle i byutredningsarbeidet 

Hovedtema for samling 1- 18. mai: Betydningen av arealutvikling for å nå målet om nullvekst 

i persontransport med bil  

Forslag til hovedtema for samling 2 – uke 42: Hva skal til for å nå nullvekstmålet? Hvilke svar 

gir de første analysene?  

Ansvarlig for program og invitasjoner: Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet, i samarbeid 

med KS.  
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4. Milepæler 

Under følger forslag til milepæler der styringsgruppene bør involveres, med sikte på å 

komme i mål med utredningsarbeidet innen fristen 15.12.2017. Flere byområder har 

signalisert at de vil ha en raskere framdrift og en tidligere leveranse enn den felles fristen 

som er satt. Dette er selvsagt fullt mulig, men da må også milepælene framskyndes for å 

sikre nødvendig forankring.  

De lokale styringsgruppene skal informeres om status og framdrift, og involveres i 

avgjørelser som gjelder de mest sentrale premissene for arbeidet. Det er imidlertid viktig å 

understreke at utredningene skal være faglige, og at endelig beslutning om sammensetning 

av virkemidler skjer gjennom forhandlinger om bymiljø-/byvekstavtale.  

Milepæl 1: Arealbruksalternativer i virkemiddelpakkene 

Anbefalt frist for behandling av arealbruksalternativer i styringsgruppene: Uke 21-22 

Det er spesielt viktig å komme til enighet om arealbruksalternativer tidlig i prosessen. 

Lokalisering av planlagte boligområder og virksomheter er et viktig premiss i analyse-

arbeidet, og et tema det kan forventes en del diskusjon om i enkelte byområder. I retnings-

linjene for byutredningene er det anbefalt å ha to arealbruksalternativer: 1) 

Arealbruksutvikling i tråd med kommuneplanens arealdel og 2) Ytterligere fortetting. 

Uavhengig av hvilke arealbruksalternativer en velger å analysere skal SSBs befolknings-

framskriving (MMMM) legges til grunn, og hvis kommuneplanen legger opp til en større 

befolkningsvekst enn SSB må dette nedskaleres/tilpasses SSB-framskrivningene. Dette for å 

unngå at det i de åtte byutredningene i sum legges opp til en befolkningsvekst som overgår 

nasjonale framskrivinger.  

Milepæl 2: Sammensetning av virkemiddelpakker 

Hvis mulig bør milepæl 1 og 2 behandles samtidig. Hvis det ikke lar seg gjøre er anbefalt 

frist for behandling av sammensetning av virkemidler i styringsgruppene: Uke 25-26 

Det er nødvendig med lokal forankring av overordnede føringer for virkemiddelpakkenes 

sammensetning, det vil si hvilke hovedinnretninger virkemiddelpakkene skal ha basert på 

arealbruksalternativene som er valgt. Det er viktig at styringsgruppen inviteres til å ta 

beslutninger på et overordnet nivå, og ikke på et detaljeringsnivå som snevrer inn det videre 

faglige arbeidet i utredningene. Den konkrete sammensetningen vil uansett være en 

dynamisk prosess; det er nødvendig å prøve ut ulik dosering av tiltakene for å komme fram 

til kombinasjoner som gir nullvekst i persontransport med bil. 

 

Milepæl 3: Gjennomgang av første analyseresultater 

Anbefalt frist for gjennomgang av første analyseresultater i styringsgruppene: Uke 35-36 

Vi anbefaler at styringsgruppene blir forelagt første analyseresultater i en egen sak tidlig 

høst, slik at de får anledning til å gi innspill til siste fase av analysearbeidet. 
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Milepæl 4: Første utkast til rapport  

Anbefalt frist for behandling første utkast til rapport i styringsgruppene: Uke 42-43 

Milepæl 5: Siste utkast til rapport – oversendelse  

Anbefalt frist for behandling av siste utkast til rapport i styringsgruppene: Uke 48-49 

Oversendelse til Vegdirektoratet: Uke 50 
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Organisering av byutredningene lokalt 

 

I Bergen er det en 

prosjektgruppe med 

fagpersoner fra Hordaland 

Fylkeskommune, Bergen 

kommune, sekretariats-

leder Byvekst og SVV. 

Denne er også 

arbeidsgruppe for 

byvekstavtalen.  

Det er i tillegg etablert en 

intern arbeidsgruppe for 

etatene (JBD og SVV).  

Utredningsarbeidet koordineres av en administrativ gruppe på lokalt ledernivå i Bergen 

kommune, fylkeskommune og SVV. 

I Trondheim er det nedsatt fem faglige arbeidsgrupper, som rapporterer til en 

koordineringsgruppe. Det er 

også nedsatt en egen 

analysegruppe som skal bistå 

koordineringsgruppen i 

analysearbeidet, og en 

ekspertgruppe bestående av 

eksterne fagpersoner. 

Referansegruppen er 

Regionrådet i 

Trondheimsregionen som 

består av to politiske 

representanter og rådmann i 

medlemskommunene. 
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På Nord-Jæren er det etablert 

en prosjektgruppe. Viktige 

beslutninger forankres i den 

administrative 

koordineringsgruppen, en 

gruppe som er etablert for 

oppfølging av Bypakke Nord-

Jæren.  Der er alle partene 

representert på 

mellomledernivå.  I tillegg er 

det etablert faggrupper i 

bypakkearbeidet som brukes i 

byutredningsarbeidet ved behov.  

I Kristiansandsregionen er det 

nedsatt en prosjektgruppe 

bestående av fagpersoner fra 

Kristiansand kommune, en 

representant fra ATP-

kommunene, 

fylkeskommunen og 

Jernbanedirektoratet. 

Medlemmene i prosjektgruppa 

har (med noen unntak) vært 

involvert i 

bymiljøavtalearbeidet. Det er 

lagt opp til å ha samme 

styringsgruppe og 

administrativ prosjektledelse 

som i Bymiljøavtale 

Kristiansandsregionen, men 

Vegdirektoratet leder nå 

styringsgruppen. Det er også 

etablert en egen tverretatlig 

intern arbeidsgruppe som 

følger opp 

transportanalysefirmaet og som står for produksjon av endelig rapport.  

I Grenland skal styringsgruppa for Bypakke Grenland vedtatt at den også skal fungere som 

styringsgruppe for Byutredning Grenland, men at Vegdirektoratet (vegdirektørens 

stedfortreder) skal tre inn som leder i saken knyttet til byutredningen. Administrativ 

koordineringsgruppe for Bypakke Grenland skal fungere som faglig rådgiver for 

byutredningsarbeidet, og skal orienteres ved milepæler og ved behov.  For byutredningen er 

det foreslått å etablere to nye grupper: En prosjektgruppe med deltakere fra de fire 

involverte kommunene, fylkeskommunen, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen, og en 
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arbeidsgruppe som skal utføre og ha ansvar for utredningsarbeidet. I tillegg vil de 

eksisterende temagruppene i Bypakke Grenland delta i arbeidet.  

I Buskerudbyen følges 

arbeidet av en 

prosjektgruppe som 

består av en kjerne av 

faste 

prosjektmøtedeltakere fra 

Statens vegvesen, 

Jernbanedirektoratet og 

Sekretariatet for 

Buskerudbysamarbeidet. 

Til hvert møte blir det i 

tillegg invitert 

fagpersoner som har 

kompetanse og kunnskap 

om aktuelle temaer som 

står på agendaen. Det er 

etablert faglige 

arbeidsgrupper for sykkel, 

kollektiv, gange, areal og 

Transportmodeller/GIS-

analyse/grunnlagsdata. 

Arbeidet forankres i 

fagrådet, det sentrale 

faglige 

koordineringsorganet for 

Buskerudbysamarbeidet, 

På disse møtene stiller 

prosjektleder for byutredningen for å orientere, forankre og fange opp innspill.  

I Tromsø er det 

etablert en intern 

prosjektgruppe i SVV 

og en ekstern 

prosjektgruppe, 

bestående av 

representanter fra 

fylkeskommunen og 

kommunen.  
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I Nedre Glomma er det etablert en prosjektgruppe bestående av fagpersoner fra Fredrikstad 

og Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen.  

Deltakerne i prosjektgruppa er 

i hovedsak hentet fra arbeidet 

med Bypakke Nedre Glomma, 

og har et helhetlig perspektiv 

på ulike fagområder som er 

relevante i utredningen. I 

dagens bypakkearbeid finnes 

det tre faggrupper: Kollektiv, 

Sykkel, Byutvikling og 

arealbruk.  Prosjektgruppa vil 

trekke inn konkrete 

fagressurser fra disse 

gruppene undervegs i arbeidet. 

Styringsgruppen skal 

konstitueres i et første møte 

12. mai. Styringsgruppen 

består av de samme 

aktørene/deltakerne som i dag 

er i styringsgruppa for 

Samarbeidsavtalen og Bypakke Nedre Glomma, men vil bli ledet av Vegdirektoratet. I tillegg 

deltar Jernbanedirektoratet og fylkesmannen.  
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Vedlegg 5: Aktører og konsekvenser - oversikt 

 

Aktører Konsekvenser   

Trafikanter og 

transportbrukere Trafikantnytte   

  Tidskostnader   

  Kjørekostnader   

  Direkteutgifter   

  Helsekostnader   

  Utrygghetskostnader   

  SUM   

Operatører Inntekter   

  Utgifter   

  Overføringer    

  SUM   

Det offentlige Investeringskostnader 

  Drifts- og vedlikehold 

  Overføringer   

  Skatte- og avgiftsinntekter 

  SUM   

Samfunnet for 

øvrig Ulykker   

  Støy- og luftforurensning 

  Andre kostnader   

  Restverdi   

  Skattekostnad   

  SUM   

Netto nytte (NN)    

NNB     
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Vedlegg 6: Verktøy 

Resultater fra transportmodellene vil foreligge i form av turmatriser, LoS-matriser 

(tidsforbruk, direkteutgifter og kjørelengder), kollektivdata mm for alle aktuelle 

reisemarkeder (reisehensikter, reisemåter og sonerelasjoner). Transportmodellene som 

benyttes er beskrevet i kapittel to. Verktøyene som kal benyttes for de tiltak som helt eller 

delvis kan prissettes, skal beregnes med følgende verktøy: 

 

Dette vil danne grunnlag for etterfølgende nytte-kostnadsanalyser ved bruk av 

Trafikantnyttemodul, Kollektivmodul og EFFEKT 6.61. 

Trafikantnyttemodulen 

Trafikantnyttemodulen beregner endring i trafikantenes konsumentoverskudd på grunnlag 

av turmatriser og LoS-datamatriser for alle reisehensikter, transportmidler og sonerelasjoner 

i modellområdet. Det er i prinsippet trafikantenes opplevde kostnader og ulemper som 

legges til grunn for konsumentoverskuddsberegningene, inklusiv de skatter og avgifter som 

trafikantene må betale. Dette blir det tatt hensyn til ved de etterfølgende beregningene i 

EFFEKT.  

 

I Trafikantnyttemodulen gjøres det dessuten en korreksjonsberegning fordi det er registrert 

at trafikantene legger mindre vekt på ressursbruken ved bilkjøring enn det som anses som 

samfunnsmessig riktig. 

 

Kollektivmodulen 

Kollektivmodulen beregner kollektivselskapenes kapital- og driftskostnader ved å kjøre en 

buss eller ett vognsett med den avgangsfrekvens som er forutsatt i transportmodellen. Dette 

er grove beregninger basert på et standardisert vognsett for de aktuelle transportmidlene. 

Det er viktig å vurdere kapasiteten og behov for materiell for å få så presise inngangsdata 

som mulig. 

 

Kollektivmodulen beregner kostnader for følgene transportmidler: 

 Kortdistansebuss 

 Langdistansebuss 

 T-bane 

 Trikk 

 Tog 

 Hurtigbåt 

 

Kapital- og driftskostnader for bilferjer beregnes i EFFEKT. I disse beregningene blir 

nødvendig ferjemateriell bestemt på grunnlag av biltrafikken i hvert enkelt ferjesamband slik 

at forholdet mellom ferjenes totale kapasitet harmonerer med trafikkmengden.   

 

Inntektene for de øvrige kollektivselskapene beregnes i Kollektivmodulen på grunnlag av 

transportmodellens data om antall påstigende passasjerer på hver enkelt rute og holdeplass. 
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Inntektene beregnes uavhengig av om det faktisk er plass til de aktuelle passasjerene i de 

vognsettene som ligger til grunn for beregningen av selskapenes kostnader. 

 

I mai-august gjennomføres det et arbeide med bl.a. å forbedre beregningene billettinntekt 

og kostnad i kollektivmodulen. Vi anbefaler å gjøre sammenligninger mot erfaringstall, og 

vurderingstall fra andre kilder kan benyttes. Tilleggsberegninger må dokumenteres. 

Arbeidsgruppen vil invitere til et møte om tema. 

EFFEKT  

På grunn av forsinkelsene med EFFEKT 7 er det lagt opp til å benytte en noe forbedret 

versjon av EFFEKT 6.61 til nytte-kostnadsanalysene i byutredningene. 

 

EFFEKT-beregningene skal baseres på resultater fra transportmodellberegningene for 

scenarioårene 2030. Det vil neppe være aktuelt å gjøre transportmodellberegninger for flere 

år enn dette. 

 

EFFEKT-beregninger kan gjøres både for enkeltår og for en hel analyseperiode på f.eks. 40 

år (2030-2069). 

 

For beregning av prissatt virkninger hvor de trafikale effektene av tiltaket er hentet fra 

transportmodellene skal trafikantnytte modulen, kollektivmodulen og EFFEKT benyttes.  

 

For beregninger gjort utenfor de verktøyene som er beskrevet ovenfor kan også EFFEKT 

benyttes. Metode er beskrevet på neste side. 
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Her kan det legges inn engangsbeløp eller årlige beløp. Årlige beløp blir da summert og 

diskontert og plassert i rapportene i henhold til de kostnadsgruppe man plasserer dem i. 

 

I dette eksemplet er det lagt inn en ekstra årlig nyttekomponent. Det er lagt inn med 

negativt fortegn fordi dette skjermbildet forventer at kostnader står med positivt fortegn. 

Dersom en ikke legger inn en egen faktor for kostnadsutvikling, gjelder ordinære 

utviklingsbaner for de ulike gruppene. F.eks vil kjøretøyrelaterte kostnader følge 

trafikkveksten. 
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Vedlegg 7: Om arealbruk og trafikantnytte 

 

Modellen fanger kun opp trafikale effekter av endret arealbruk. Det er viktig å merke seg at 

regional transportmodell er et verktøy for å analysere tiltak i transportsystemet. Arealbruk i 

form av bosettingsmønster, demografi og lokalisering av arbeidsplasser etc, er noe man gir 

som inndata og man kan således få beregnet trafikale virkninger av f.eks. fortetting. Det 

innebærer at man manuelt endrer sonedataene i modellen, og det er da ingen dynamikk i 

hvorvidt folk velger å bosette seg annerledes f.eks. som følge av tiltak i transportsystemet.  

Dette må brukes med forsiktighet, spesielt med tanke på samfunnsøkonomi: Man kan IKKE 

beregne trafikantnytte hvis en har endret arealbruken som et tiltak. 

Trafikantnytteberegningen krever at en har den samme arealbruken i 0-alternativet og i 

tiltaksalternativet. Noen enkle eksempler kan belyse grunnen til dette: 

Eksempel 1: 

Person A bor langt fra Oslo, person B bor i en forstad nær Oslo. Begge jobber i Oslo. Vi kan 

tenke oss at det gjøres en forbedring av transportsystemet rundt Oslo, samtidig med at det 

bygges boliger i «forstadssonen». Person A flyttes så til forstaden og bruker det nye 

transportsystemet for å komme seg til jobb. Da vil As arbeidsreise fremstå som en nyskapt 

tur på reiserelasjonen Forstad-Oslo, og få trafikantnytte som om han alltid hadde bodd der, 

men ikke reiste noe sted. Det trafikantnyttemodulen da ikke «vet» er at As førsituasjon var 

på relasjonen «Lang unna-Oslo» og da har fått en mye større (trafikal) nytte enn 

beregningen gir inntrykk av. 

I dette enkle eksemplet ville en kunne regne seg fram til person As gevinst i 

transportkostnader ved å flytte, men dette ville bli for komplisert i virkeligheten ettersom 

RTM’s turmatriser er dynamiske dvs at destinasjonsvalget beregnes i hver situasjon mhp det 

gjeldende arealbruksmønster og transporttilbud. I tillegg sier modellen ingenting om de 

andre følgene av at A flytter nærmere Oslo. (f.eks. dyrere hus, mindre hus, mer støy osv). 

Dersom en da har vedtatte planer om arealbruk som er annerledes enn det som ligger inne i 

sonedataene bør man da legge dette inn i modellen før en beregner 0-alternativet for det 

aktuelle prognoseår. 

Endring av arealbruk kan altså brukes som en hva hvis-analyse f.eks. mhp trafikkarbeid og 

CO2-utslipp, og også se på nytten av et tiltak i transportsystemet under ulike 

arealbruksscenarier, bare en passer på å være konsistent i 0-alt og tiltak. Sammenligning av 

virkemiddelpakker under ulike arealbruksscenarier må gjøres med  forsiktighet. Endring av 

arealbruk kan i seg selv ha samfunnsøkonomiske virkninger som ikke fanges opp i modellen. 

I tillegg vil arealbruken kunne påvirke grunnlaget for nytteberegningen slik at en og samme 

virkemiddelpakke vil kunne ulikt ut med og uten endring i arealbruk. (se eksempel 4). 

Eksempel 2: 

I det første eksempelet kombinerte vi flytting av folk med forbedring av transporttilbudet på 

den korte relasjonen. Hvis vi tenker oss at vi i stedet bygger en ny motorvei på den lange 

relasjonen, tenker at den gjør det mer attraktivt å bo i utkanten, og manuelt flytter folk til 
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utkantsonen vil vi få en overvurdering av trafikantnytten. Det er fordi disse reisene da vil 

fremstå som nyskapt trafikk på den lange relasjonen, mens de i virkeligheten har fått både 

lengre reiseveg og reisetid. (At folkene det gjelder kanskje får et bedre liv som følge av et 

finere hus på landet er ikke et tema for transportmodellen, selv om det helt klart er en del av 

den samfunnsøkonomiske betraktningen). 

Eksempel 3: 

I de foregående eksemplene har vi antatt at flytting av folk skjer i interaksjon med en 

endring i transporttilbudet. Vi kunne også tenke oss at en gjorde en ren flytting (som et 

tiltak) uten å gjøre noe med tilbudet. I utgangspunktet vil en slik flytting ikke gi noen 

endring i konsumentoverskuddet (trafikantnytten). Dette er fordi trapesregelen anvendes for 

hver enkelt reiserelasjon (sonepar). En kunne tenke seg at en flytting av bosatte ville kunne 

påvirke køsituasjonen, og dermed de generaliserte kostnadene på bestemte relasjoner. F.eks 

ved flytting av bosatte til en sone nær Oslo. Da ville en få med seg seg den negative effekten 

av mer kø, men ikke den positive effekten av kortere reiseveg. 

Eksempel 4 

Anta at vi har en virkemiddelpakke som innebærer en reduksjon i reisetid for folk på den 

lange relasjonen fra eksemplene over, f.eks. ett nytt ekspresstog. Hvis en da analyserer 

denne pakken i TNM med et ordinært arealbruksscenario og et fortettingsscenario, vil en 

kunne få lavere trafikantnytte i fortettingsscenariet fordi det da er færre folk som får nytte av 

reisetidsreduksjonen. I virkeligheten vil likevel fortettingsscenariet kunne være det 

gunstigste pga reduksjon i trafikkarbeid.  

Merk: det såkalte korreksjonsleddet i trafikantnyttemodulen vil i alle tilfeller bli beregnet 

korrekt. Det er fordi det beregnes på selve trafikkarbeidet og trapesregelen ikke kommer til 

anvendelse. 

Et hovedpoeng er at av interaksjoner mellom transporttilbud og arealutnyttelse, og endringer 

i konsumentoverskudd som følge av disse, ikke kan beregnes av RTM og 

trafikantnyttemodul. Trafikale virkninger kan belyses, men da med en manuell flytting av 

bosatte og/eller arbeidsplasser. Modeller av typen LUTI kan tenkes å bidra på dette området 

i fremtiden. 

Det er viktig å presisere at selv om selve trafikantnytten i noen tilfeller ikke blir beregnet 

korrekt i RTM/TNM, vil fortsatt de andre delresultatene i EFFEKT og RTM kunne brukes: 

 Ulykkeskostnader 

 Miljøkostnader 

 Avgiftsinntekter for det offentlige 

 Operatørers inntekter og kostnader 

 Skattekostnad 
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Vedlegg 8: Modelltekniske avklaringer 

Omdisponering av kjørefelt til kollektivfelt.  

Må sees i sammenheng med endret kollektivtilbud. Modellen må i brukergrensesnittet settes 

Brukergrensesnittet må settes i avansert modus. 

 

Park & Ride: 

For å unngå problemer med beregning av trafikantnytte av nye P&R-plasser, er det 

nødvendig at framtidige parkeringsplasser kodes allerede i basis-situasjonen. Dette på 

grunn av at det må være et likt antall soner i sammenlignings- og tiltaksalternativet. Hvis 

P&R benyttes vil det bli opprettes syntetiske soner for hver parkeringsplass. For å unngå at 

nye parkeringsplasser blir benyttet i basis-situasjonen kan disse kodes med svært liten 

kapasitet og svært høy pris slik at de ikke vil bli benyttet. Det må kontrolleres at 

modellresultatet fra basis ikke inneholder noe trafikk til parkeringsplassene som kun skal 

benyttes i prognoser. 
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Vedlegg 9: Møteplan for fagtemaer, januar-desember 2017 

 

Møtenr. Uke nr. Deloppgave 

1 1 Rammetallskalibrering av regional modell.  Etablering av basisalternativ for 

grunnprognosene 

2 1 Kode inn referanseprosjekter veg+jernbane, grunnprognosene 

3 3  Arbeidsmøte - status og orientering (Skype) 

4 5 Gjennomgang av metode for rammetallskalibrering 

  

 

RVU 2013/14, bilholdførerkortmodellen 

  

 

Innkoding dagens tilbud for sykkel og gange 

  

 

Verifiseringsteknikker 

  

 

Eksempler på kalibreringsarbeid i 1-2 regioner 

5 7 Gjennomgang av Park&Ride modulen 

  Statusmøte, modellgjennomgang for hvert byområde 

   

6 10 Tiltakspakke veg (parkering, bompenger, vegprising) 

  

 

Tiltakspakke kollektiv (nytt rutetilbud, endring av takster, frekvens, 

ventetidskurve) 

  

 

Tiltakspakke sykkel (m/transportmodell) 

  

 

Tiltakspakke gange (internavstand, soneskaft, annen metodikk) 

  

 

Endring i arealdata i transportmodellen 

   

7 17-18 Skypemøte: Lastebilmatrise for lette/tunge lastebiler, mobile tjenesteytere 

   

8 22 Regionkontaktmøte – Transportmodell/samfunnsøkonomi. 

Hovedtema er versjon 3 av tekniske retningslinjer for byutredningene 

   

9 24 Statusmøte på skype 

   

10 26 Samfunnsøkonomiske analyser, Arbeidsplasslokalisering, håndtering av 

tiltak utenom modellen; trengsel/komfort, sykkel/gange, 

holdningsskapende arbeid 

   

11 31 Fagmøte, metodikk for avstandskalibrering 

   

12 35 Temadager Storbysamarbeidet – analysemetodikk byutredningene    

13  37  Fagmøte – samfunnsøkonomiske analyser, Effekt 

   

14 43 Regionalt personmodellmøte, analyser i byutredningene 

   

15 46 Fagmøte – samfunnsøkonomiske analyser 

   

16 49 Regionalt personmodellmøte, analyser i byutredningene 
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Vedlegg 12: Ivaretakelse av parkeringsavgift i de samfunnsøkonomiske analysene 

 

Parkeringsavgift  

I modellsystemet kodes parkeringstakster på destinasjonssonen (i sonedata), med hhv. 

korttids- og langtidstakst. Langtidstaksten er knyttet til reisehensikten arbeidsreise og 

kortidstaksten er knyttet til øvrige reisehensikter. 

I den enkelte grunnkrets er det mulig å kode inn begge takstene. Er det ikke lagt inn takst, 

vil takst heller ikke bli en del av modellen ved beregning. 

Vær obs på at parkering ikke er en del av kostnadsuttrykket i trafikantnyttemodulen. 

Parkering er derfor ikke inkludert i EFFEKT-beregningene selv om det inngår i 

etterspørselsmodellen til RTM.  

Dersom parkeringsavgift har blitt brukt som virkemiddel i transportmodellen for å redusere 

trafikkarbeidet bør virkningen dette har på trafikantenes nytte vurderes og omtales.  

Parkeringsavgift kan gi bortfall av turer til de sonene dette gjelder. Dette vil da isolert sett gi 

et samfunnsøkonomisk tap. De positive virkningene av dette, f.eks ved lavere trafikkarbeid 

eller overgang til et forbedret kollektivtilbud ivaretas andre steder i RTM og EFFEKT, mens 

tapet for bilbrukeren ikke er medregnet. Derfor anbefaler vi å gjøre en korreksjon av 

trafikantnytten som beregnes i TNM  dersom parkeringstakster brukes som et sentralt 

virkemiddel  i virkemiddelpakkene. 

Dette tapet kan beregnes ved å bruke samme formel som trafikantnyttemodulen (TNM) gjør, 

for hver destinasjonssone som får en ny eller endret parkeringsavgift:  

(1) ∆KO = ((P0 – P1)*(X0 + X1)/2) * (1- α) 

 

Hvor:  P0 = (parkeringskostnad pr tidsenhet * gjennomsnittlig varighet) i 0-alternativet. 

 P1 = (parkeringskostnad pr tidsenhet * gjennomsnittlig varighet) i tiltaksscenario. 

 X0 = Sum bilførerturer til den aktuelle sonen for aktuell reisehensikt i 0-alternativet. 

 X1 = Sum bilførerturer til den aktuelle sonen for aktuell reisehensikt i tiltaksscenario. 

 α = andel hjemreiser til sonen 

  

En må da ha data om gjennomsnittlig varighet på parkering i det aktuelle geografiske 

området, og en må ta forutsetning om hvor stor andel av reisene til sonen som er hjemturer 

som en antar ikke trenger å betale for parkering ved sin egen bolig. 
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Dette summeres så over aktuelle soner og reisehensikter. Formelen har da beregnet det 

totale tapet for trafikanten, som består av både selve betalingen, men vridningseffekt 

(dødvektstap) ved at trafikantene velger annerledes enn de ellers ville ha gjort. 

En kan anta at selve betalingen av parkeringsavgift går tilbake til samfunnet. Da blir 

nettovirkningen slik: 

 

(2) Samfunnstap fra trafikantavvisning = ((P0 – P1)*(X0 – X1)/2) * (1- α) 

 

Dersom parkeringsavgiften går som overføring til det offentlige vil inntekten fra dette 

medføre redusert skattekostnad: 

 

(3) Skattekostnad = (P0 – P1)*(X1) * (1- α) * 0.2 

 

Summen av (2) og (3) er da den beregnede nettovirkningen for samfunnet av å innføre 

parkeringsavgift.  

 

Ettersom denne beregningen avhenger av forutsetninger om varighet og andel ikke 

betalende hjemreiser bør dette resultatet ikke inkluderes i EFFEKTberegningen direkte, men 

vises som en supplerende betraktning og vises i tabell 14 . Dersom parkeringsavgift er en 

vesentlig faktor for å redusere trafikkarbeidet i et område ville det være galt å helt utelukke 

den økonomiske virkningen av dette. 

Parkeringskostnader i RTM 

Kpark er parkeringskostnad pr time for korttidsparkering. Gjelder reisehensiktene private 

reiser og fritidsreiser.  

Lpark er parkeringskostnad pr dag for langtidsparkering. Gjelder reisehensikt t/f arbeid, 

kostnaden må her ganges med sharepay, som angir hvilken andel som må betale for å 

parkere på arbeidsplassen. 

Parkindeks er en indeks som sier hvor vanskelig det er å få parkert, og gjelder tjenestereiser. 

Påvirker ikke kostnad. 
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Vedlegg 13: Kost- nytteberegninger av eksterne kostnader i byutredningene 

Tiltakspakkene som analyseres i byutredningene, vil medføre endringer i eksterne 

transportkostnader. Disse endringene vil avhenge av en rekke faktorer, som er unike for 

hvert byområde. I virkeligheten er det svært komplisert å fange opp eksterne kostnader 

knyttet til transport. Dette skyldes blant annet at de varierer mellom ulike kjøretøy, tid og 

sted, og kontekstuelle faktorer slik som topografi. Som følge av dette vil detaljerte analyser 

av eksterne kostnader være svært arbeidskrevende. Dette, kombinert med tid til rådighet i 

fase én, gjør at det kan være mer hensiktsmessig med en forenklet tilnærming til 

beregningene. Det er opp til hvert enkelt byområde om man ønsker å benytte en forenklet, 

eller en mer detaljert, dokumenterbar metode. 

En forenklet beregning av kostnader knyttet til støy og lokal luftforurensning for vegtrafikk, 

kan gjøres ved å ta utgangspunkt i verdier utredet i TØI rapport 1307/2014. Rapporten 

omtaler kostnad per kilometer for lokale utslipp og støy, også differensiert for kø. Verdiene 

er også differensiert på om trafikken foregår i tettsteder med over 100 000 innbyggere, 

tettsteder med innbyggertall mellom 15 000 og 100 000, og spredt bebyggelse.  

Ved å benytte SSBs tettstedsdefinisjon og inndeling, kan man identifisere hvilke lenker i RTM 

som faller under hvilke tettstedskategorier.  

Ved å summere antall kjøretøykilometer for de ulike transportmidlene i de ulike 

tettstedskategoriene for sammenligningsalternativ og tiltak, kan man anslå endringer i disse 

eksterne kostnadene i modellområdet. Kostnader knyttet til utslipp av CO2 og ulykker, på 

veg, behandles i EFFEKT. 

For jernbane kan samme metode benyttes. Støykostnader omtales i ECON-rapport 2003-

054. For lokale utslipp benyttes 0 kroner for elektriske tog, 45,27 kr/km for diesel i store 

tettsteder, 8,46 kr/km for diesel i små tettsteder og 1,2 kr/km for diesel i spredt 

bebyggelse. Ulykkeskostnader omtales i TØI notat 1081/1997, men det arbeides med en 

oppdatering av satsene i Jernbanedirektoratet. Oppdateringen er trolig på plass i September 

2017. Jernbanelenkene i RTM strekker seg ofte over betydelig lengre avstander enn 

veglenkene. Det kan derfor være lurt å manuelt korrigere hvor stor andel av lenkene som 

faller inn under de ulike tettstedskategoriene. 

 

Kilder 

TØI rapport 1307/2014: https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=38978  

SSBs tettsteddefinisjon og inndeling: http://www.ssb.no/natur-og-miljo/geodata 

TØI Notat 1081/1997: https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=12239  

 

https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=38978
http://www.ssb.no/natur-og-miljo/geodata
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=12239
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Oversikt over prosjekter som skal inngå i alle virkemiddelpakker 
i byutredningene 
 

Bakgrunn 
 

Notatet gir oversikt over hvilke prosjekter som skal inngå i alle virkemiddelpakker i 

byutredningenes trinn 1, med tidsperspektiv 2030.  

Følgende veg- og baneprosjekter skal inkluderes i alle virkemiddelpakker, med mindre annet 

er presisert i mandatene:  

- Alle veg- og baneprosjekter som er definert som bundne prosjekter i NTP 2018-2029.  

- Prosjekter i anbefalt konsept i by-KVUen (presisering: regjeringens vedtatte konsept).  

KVUenes konkretisering varierer. I flere byområder har det vært en videre lokal prosess i 

etterkant av at KVUen er vedtatt av regjeringen, der prosjekter av ulike årsaker er 

justert/utsatt/tatt ut. På bakgrunn av dette har det oppstått usikkerhet om «frihetsgrader» når 

det gjelder hvilke prosjekter som skal inkluderes. Vi har derfor laget en oversikt over alle 

prosjekter som skal med i alle virkemiddelpakker. Hensikten er å sikre en omforent 

konkretisering av føringene som er gitt i mandatene.  

 

Etter hvert som vi får analyseresultatene kan det oppstå behov for nye prinsipielle avklaringer 

av prosjektene. Dette skal i så fall forankres hos veg- og jernbanedirektøren, noe vi kommer 

tilbake til i løpet av høsten.  

 

Oversikt over prosjekter som skal inngå i alle virkemiddelpakker 

 
Det enkelte byområde har gitt tilbakemelding på hvilke prosjekter som skal  inngå i alle 

virkemiddelpakker. I notatet er prosjektene i hvert byområde listet opp, og eventuelle 

justeringer sammenlignet med vedtatt KVU er begrunnet.  
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Tromsø 

Konseptvalgutredning for samferdselspakke for Tromsø ble vedtatt av regjeringen i 2011.  

Det ble gitt som føring at videre planlegging skal ta utgangspunkt i KVUens konsept 3 

Kombinasjonskonseptet.  

På grunnlag av kombinasjonskonseptet skal følgende prosjekter inkluderes i alle 

virkemiddelpakker: 

 Ny Kvaløyforbindelse 

 Fv. 59 Gimle -Nordøyaveien – tiltak på avlastet veg Stakkevollvn 

 Fv. 59 Gimle –Nordøyaveien 

 Innfartsparkering Skjelnan 

 Kollektivfelt Kvaløya-Fv 862 Bruhodet-xBlåselvegen 

Trondheim 

Det er ikke gjennomført en hel KVU for Trondheims-området. Regjeringen vedtok imidlertid 

tre KVUer som berører Trondheim i 2009 og 2012: KVU for vegsystemet på Sluppen (2009),  

KVU for E6 Trondheim–Steinkjer og Trønderbanen (2012) og KVU E6 Oppland grense – 

Jaktøya og rv. 3 Hedmark grense – Ulsberg (2012). Det er deretter gjennomført 

tilleggsutredninger knyttet til Miljøpakke Trondheim. Det er deretter gjennomført 

tilleggsutredninger knyttet til Miljøpakke Trondheim. Siden det er inngått bymiljøavtale for 

Trondheim der Superbuss inngår vil det være naturlig å inkludere ny rutestruktur i alle 

virkemiddelpakkene, men frekvens/kapasitet/tilrettelegging kan varieres. 

På grunnlag av de tre KVUene og bymiljøavtalen skal følgende prosjekter inkluderes i alle 

virkemiddelpakker: 

 E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen (bygging pågår) 

 Elektrifisering Trønderbanen 

 Leangen stasjon (gir redusert reisetid Stjørdal – Trondheim med tog) 

 Oppstartsportefølge Nye veier a/s (E6 sør og øst for Trondheim) 

 Ny rutestruktur / Superbuss 

 

Bergen 

KVU for Bergensområdet og KS1 ble behandlet av regjeringen i 2013. I brev datert 4.4.2013 

har Samferdselsdepartementet fastsatt prinsipper for videre prosess. Der ble det blant annet 

anbefalt at Bergensregionen på sikt bør vurdere å samordne sine prosjekter og tiltak til en 

samlet pakke der rammeverket for helhetlige bymiljøavtaler legges til grunn. Det er også 

presisert at bruk av tiltak som virker begrensende på personbiltrafikken samt satsing på 

kollektivtransport er en forutsetning for ev tildeling av statlige midler gjennom 

belønningsordningen og bymiljøavtalen. I tabellen under gis en oversikt over prosjekter som 

skal inkluderes i alle virkemiddelpakker.  
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Prosjekt NTP 

2018-

2029 

KVU for 

Bergens-

området, 2011 

Inkludert i alle 

virkemiddel-

pakker  

 

BANEINVESTERING 

E16 Stanghelle –Arna, dobbeltspor X X X 

Dobbeltspor Bergen-Fløen-Arna X X X 

Oppgradering stasjoner 

Bergen, Arna 

X  X 

VEGINVESTERING 

Rv 555 Sotrasambandet x x x 

E39 Rådal- Svegatjørn X X X 

E39 Vågsbotn - Klauvaneset  X X X 

E16 Stanghelle -Arna X X X 

E16 Arna- Vågsbotn (del av ringveg øst) X X X 

E16 Ringveg Øst Rådal-Arna (1)  X Se begrunnelse 

tekst under Ringveg vest byggetrinn 3 (2)  X 

Minde tunellen (3)  X 

GANG- og SYKKELINVESTERINGER    

Hovedsykkelruter til alle bydeler (RV) 

- E39 Sykkel ekspress veg sentrum-sør 

- Rv. 555 Sykkel ekspress veg 

Sentrum-Vest 

- E39 Sykkel ekspress veg Sentrum- 

Nord 

X a) X X 

Bydelsykkelruter (Fv)   X X 

 

Prosjekter i KVUen som ikke inkluderes i alle virkemiddelpakker: Begrunnelse 

1 E16 Ringveg øst Rådal-Arna er et aktuelt prosjekt som er omtalt i NTP og KVU. I 

Byutredning vil vi vurdere effekten av Ringveg øst. Byutredningen er et grunnlag for 

videre forhandling av byvekstavtale, vi ser det derfor som riktig at det finnes 

virkemiddelpakker både med og uten veginvestering E16 Ringveg øst Rådal-Arna.  

2 Ringveg vest Byggetrinn 3 sto opprinnelig som prosjekt i KVU og 

Bergensprogrammet. Dette omfatter bygging av firefelts veg de siste 2,3 km fra 

Dolvik (kryss til Sandsli/Kokstad) til kryss med rv. 580 til Flesland. Denne vegen er 

senere blitt utbedret til en god tofelts veg, og det er ikke behov for videre utbygging. 

Prosjektet er derfor ikke lenger med i noen virkemiddelpakker.  

 

3 Minde- tunnelen er et prosjekt som var tenkt som en avlastning av trafikken på E39 på 

strekningen Fjøsanger – Danmarksplass (videre gjennom Bergen sentrum). Gjennom 

Ringveg øst ønsker en å legge E39 utenom sentrum i stedet, og prosjektet er derfor 

ikke lenger aktuelt og er ikke med i noen av virkemiddelpakkene.  
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Nord-Jæren 

Listen under viser prosjektene som skal være med i alle virkemiddelpakker, basert på KVU 

for transportsystemet på Nord-Jæren. Det er disse prosjektene som er lagt til grunn i Bypakke 

Nord-Jæren, som nylig er Stortingsbehandlet.   

 E39 Ålgård-Hove 

 E39 Smiene-Harestad 

 Rv. 509 Transportkorridor vest 

 Fv. 409 Transportkorridor vest  

 E39/rv.44 krysstiltak/vegutvidelse Stangeland 

 Fv. 505 Foss-Eikeland-E39 Bråstein 

 Bussveien 

 E39 Schancheholen-Solasplitten kollektivfelt 

 Fv. 330 Hoveveien nord kollektivfelt 

 Hillevåg-SUS-Tjensvoll-UiS-Diagonalen-Gauselvågen, kollektivtiltak 

 Rv.509 Solasplitten kollektiv/tungbilfelt 

 Fv. 435 Buøy-Austbø kollektivfelt 

 E39 Sykkelstamvegen 

 Dobbeltspor Sandnes – Nærbø   

 Vendespor på Ganddal 

 

I KVU for transportsystemet på Jæren er det i tillegg lagt inn en bro over Gandsfjorden. Den 

inkluderes ikke i byutredningen fordi den ikke er inkludert i Bypakke Nord-Jæren og dermed 

ikke vil bygges innen 2030.  

Kristiansandsregionen 

Konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen ble vedtatt av 

regjeringen i 2012. KVUen omfatter Birkenes, Iveland (senere innlemmet i ATP-

samarbeidet), Lillesand, Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner. 

Rammer for videre planlegging ble gitt i brev fra Samferdselsdepartementet datert 9. juli 

2012. KVU og KS1 samt nasjonale føringer fra blant annet Nasjonal transportplan 2014-2023 

(NTP) og Klimaforliket, datert 7. juni 2012, er lagt til grunn i det videre arbeidet.  

Følgende prosjekter er planlagt lagt inn i referansealternativet og vil da ligge til grunn for 

beregningene av alle virkemiddelpakkene. 

 

Vegprosjekter 

 E18 Varoddbrua  

 E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen-Meieriet-Breimyr  

 E18 Håneskrysset  

 Fv 456/457 Kjoskrysset  

 Ny Havnegate  
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 Rv 9 fra E39 til Krossen, mindre oppgradering av eksisterende veg  

 Rv 41/451 Times – Kjevik (utbedringsstrekninger) (avventer omfang av tiltaket, jf. NTP) 

 Nye Veiers portefølje, 4 felt Oslo-Stavanger (inkl. Ytre ringveg) (grunnprognosenettverk) 

 

Kollektivtiltak og gang-/sykkeltiltak 

Det tas utgangspunkt i kollektivtiltak som inngår i bymiljøavtalegrunnlaget.  Også når det 

gjelder tiltak for gående og syklende (sykkelekspressvegen) tas det utgangspunkt i tiltakene 

som inngår i bymiljøavtalegrunnlaget.  

 

Endringer i forhold til anbefalt konsept i KVUen 

Vegprosjektene er videreført fra KVUen, men justert som følge av at man på det tidspunkt 

KVUen ble godkjent tillot en viss trafikkvekst. I bymiljøavtalegrunnlaget er målet om 

nullvekst førende og det er gjort følgende justeringer:  

1. Fv 456 Lumber – Kjosbukta er tatt ut. Prosjektet ville generert mer trafikk.  

2. Rv 9 Gartnerløkka – Krossen er redusert fra en ny trasé med tunnel, til en mindre 

oppgradering av eksisterende veg, da prosjektet ville generert mer trafikk.  

 

Grenland 

Stortinget har nylig behandlet «St.prop. 134 S (2014-2015) - Utbygging og finansiering av 

Bypakke Grenland fase 1 i Telemark». Den er basert på en KVU som regjeringen vedtok i 

2012. Da stilte regjeringen krav om revidert KVU før fase 2 og 3 av bypakke Grenland, og at 

saken måtte legges fram for regjeringen på nytt. Dette kravet er nå endret til krav om 

supplerende byutredning, dersom prinsippene som ble lagt til grunn for den tidligere KVUen 

fremdeles er gjeldende. Det legges også til grunn at plasseringen av en påkobling fra Skien 

mot ny E18 vurderes nærmere i forbindelse med dette arbeidet, jfr brev fra 

Samferdselsdepartementet datert 12.05.2016.  

Følgende prosjekter er planlagt lagt inn i referansealternativet og vil da ligge til grunn for 

beregningene av alle virkemiddelpakkene. 

 

 KVUens Fase 1 - Optimalisere dagens vegnett (under gjennomføring):  

 Utbedre jernbanekryssingen på Hovenga, ny veg Gimleveien-Augestadveien  

 Ny rv. 36 strekningen Skyggestein-Skjelbredstrand  

 Kollektivtiltak. Økt frekvens, 10 % økt busshastighet  

 30-sone (30 km/t)  

 Parkeringsrestriksjoner  

 Trafikksikkerhetstiltak  

 Tiltak på strekninger med framkommelighetsproblemer  

 Tiltak for gang/sykkel - middels nivå  

 Kryssutbedringer  

 Holdeplassopprustning  

 Ladestasjoner for el-biler  

 Miljøtiltak dagens vegnett (miljøsoner)  

 

Fase 2 – Styrke forbindelsen til/fra E18 på riksvegen gjennom bybåndet:  

 Rv 36 Herøyatunnelen (tunnel fra Herøya til E18)  

 Strekningen Menstabrua – Skyggestein (for det meste rv 36)  

 Strekningen Rugtvedt – Surtebogen (Gassveien)  
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 Videre utbygging gang/sykkel  

 

 

 

Fase 3 – Tiltak for lokaltrafikk  

 Ny vegforbindelse vest for elva mellom Bjørnstad og Moflata (Bjørnstad-Kjørbekk-

Moflata)  

 Ny forbindelse øst for elva mellom Hovenga og Menstad (tunnel Borgeåsen-Menstad)  

 Sentrumsring vest/nord rundt Skien sentrum (tunnel Gulset, Århusbrua-Mælagata-Riseng 

og tunneler Skien øst)  

 Ny forbindelse Frednesbrua – Flakvarp (tunnel Flakvarp) 

  

Buskerudbyen 

Samferdselsdepartementet har i brev datert 08.05.2015 gitt hovedlinjer for videreutvikling av 

transportnettet i Buskerud (ref 15/769), på grunnlag av KVU for eventuell Buskerudbypakke 

2. I føringene fra departementet fastslås det at en eventuell bompengefinansiert bypakke må 

begrenses til å omfatte tiltak innenfor bybåndet som strekker seg fra Lier til Hokksund. På 

grunnlag av departementes føringer utarbeidet partene i Buskerudbysamarbeidet en 

lokalpolitisk vedtatt Buskerudbypakke 2 for de fire kommunene (Lier, Drammen, Nedre Eiker 

og Øvre Eiker).  

 

Etter fremleggelse av stortingsmeldingen om NTP er det imidlertid besluttet at pakken skal 

gjennomgå ny lokalpolitisk behandling. Begrunnelsen er at partene forutsatte statlig 

fullfinansiering av Strømsåstunnelen og Holmenbrua, en forutsetning som ikke er fulgt opp i 

stortingsmeldingen.  

 

Dette betyr at det per i dag ikke foreligger en prosjektportefølje på grunnlag av KVUen. Det 

er derfor kun prosjektene definert som bundne i NTP 2018-2029 som skal ligge til grunn i alle 

virkemiddelpakker.  

Nedre Glomma 

Regjeringen vedtok Konseptvalgutredning for transportsystemet i Nedre Glommaregionen i 

2012. Som en oppfølging av regjeringens behandling av KVUen og ekstern kvalitetssikring 

(KS1) la Samferdselsdepartementet i brev av 18.01.2012 rammene for videre planlegging av 

transportsystemet i Nedre Glommaregionen. På grunnlag av føringene fra departementet har 

partene i Nedre Glomma (Sarpsborg og Fredrikstad kommuner, Østfold fylkeskommune og 

Statens vegvesen) utarbeidet et forslag til en bompengefinansiert bypakke.  

Fase 1 av Bypakke Nedre Glomma (Prop. 50 S (2014-2015)) ble vedtatt av Stortinget våren 

2015.  I stortingsproposisjonen understreker departementet viktigheten av at videre utvikling 

av Bypakke Nedre Glomma samordnes med en eventuell bymiljøavtale eller byvekstavtale for 

regionen.  

 

Vegprosjekter 

Prosjekter som er gitt av vedtatt konsept i KVU og i videre bypakkearbeidet. 

 

Ørebekk-Simo. Under bygging, åpner 2018 

 Rv 109 Råbekken- Torsbekkdalen 
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o Firefeltsveg, der Råbekken-Alvim har sambruksfelt og Alvim-  Torsbekkdalen har 

kollektivfelt 

o En del av prosjektet innebærer omlegging av fv 112 (kobling til rv 109) 

 Rv 111 Hafslund- Dondern  

o Planlegges som firefeltsveg med kollektivfelt i begge retninger. Kan bli aktuelt 

med kollektivfelt kun i retning sentrum  

 Rv 109 Råbekken-Fredrikstad sentrum: Omregulering av dagens firefelt til to 

kollektivfelt/sambruksfelt (kan være litt omdiskutert siden det reduserer vegkapasiteten) 

 Vingulmorkveien: Kommunal veg som er realtisk å gjennomføre innenfor fase 2  

 Rv 110 Simo- St.Croix: planlagt som firefelt 

o Simo- Grønli er kombinert jernbane/veg-prosjekt der Grønli skal være ny stasjon 

for jernbanen. Ifm diskusjon av utforming av Grønli stasjon og mulig tunnel 

mellom rv 110 og rv 109 mellom kryss med Holmegata på rv 110 og Glemmen 

vgs på fv 109, kan det være tilstrekkelig med tofeltsveg mellom Grønli og Simo. 

Da blir Holmegata-Simo som tofeltveg, som Mosseveien til Kråkerøy.  

 Bro over Glomma mellom Fredrikstad og Sarpsborg 

o Enten nordlig alternativ: Valle –Moum (billigste alternativ) 

o Eller midtre alternativ: Råbekken-Sellebekk (mest attraktivt alternativ for 

Fredrikstad) 

 Ny Sarpsbru: Bro over Glomma ved Sarpsborg (fv118) og omlegging av rv 111 øst for 

Hafslund. Som felles prosjekt med jernbanen. 

Jernbaneprosjekter 

 I kombinert konsept i KVU for transportsystemet Nedre Glomma inngår omlegging av 

jernbanen og ny stasjon på Grønli – men er ingen forutsetning for gjennomføring av 

konseptet. Det er ikke gjennomført virkningsberegninger for jernbanen i KVU’en.  

 I Meld.St 33 NTP 2018-2029 inngår dobbeltspor for strekningen Seut-Sarpsborg med 

ferdigstillelse i 2024 til Fredrikstad og i 2026 til Sarpsborg. Ny stasjon på Grønli og 

ombygging av Sarpsborg stasjon inngår i dette. Se tabell under:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak i NTP 2018-2029 (mill. 2017-kr)

2018-2023 2024-2029

Indre IC Østfoldbanen totalt 11 046        9 248           

Sandbukta-Moss-Såstad 6 968           780              

Haug-Onsøy-Seut 3 778           990              

Seut-Sarpsborg 300              7 478           

Ytre IC Østfoldbanen 363              
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NOTAT  Numerika AS 

  7. april 2017 
   
 

Om arbeidsplasser i RTM 
1 Bakgrunn 

Modellbrukere i transportetatene ønsker bedre kunnskap om hvordan forutsetninger om arbeidsplasser 

virker i RTM. Problemstillingen er sammensatt. For det første er det viktig med tydelige råd og 

retningslinjer for hvordan næringskategoriene i modellen skal brukes i praksis. Dette sikrer riktig og 

konsistent bruk av modellverktøyet. For det andre er det viktig å kjenne til hvordan antall arbeidsplasser 

i ulike kategorier spiller en rolle i modellmekanismene i modellen. Det gir bedre kjennskap til usikkerhet 

og mulige tilpassinger. 

Dette notatet har følgende oppbygging: 

• Først ser vi på hvilke typer ærend (turer) som inngår i de fem aggregerte reisehensiktene i 

etterspørselsmodellen. Dette er viktig for å forstå hva slags soneinnhold som skal/bør attrahere 

turer i hvert tilfelle. 

• Deretter ser vi på grupperingen av arbeidsplasser i sonedata, og hvordan denne summeres opp 

videre og danner attraheringsmål for de ulike reisehensiktene. Her pekes det på å forskjeller i 

attrahering mellom ulike arbeidsplasser. 

• Videre prøver vi å forklare og illustrere litt mer rundt modellmekanismene som uttrykker 

attrahering og reisemønster i RTM. 

• Til slutt kommer vi inn på noen aktuelle problemstillinger som kan dukke opp i arbeid med 

forutsetninger til modellen (momenter det er viktig å ta i betraktning ved endring og 

oppdatering av data). 

Merk at kategorisering av arbeidsplasser vil revideres i forbindelse med utvikling av ny 

etterspørselsmodell i 2017. Det handler imidlertid kun om mindre tilpassinger, eller tilpassinger som ikke 

utfordrer tankegang eller metodikk som er omtalt i dette notatet. Når ny modell er endelig vil det 

imidlertid være relevant å oppdatere framstillingen i dette notatet. Endringene kan handle om presisjon 

og differensiering med hensyn til gruppering og publikumsattraktivitet. 

Innledningsvis må det også understrekes at bruken av de ulike kategoriene for arbeidsplasser i dag er 

ganske grovmasket, og kanskje mindre differensiert en mange modellbrukere har oppfatning om. 

Oversikten i tabell 2 i neste avsnitt er essensiell å studere med tanke på å få en følelse med dette. 

2 Modellering av reisemønster 

Det er viktig å huske på et det er befolkningen som generer omfanget av turer i modellen, ikke 

arbeidsplasser eller annet – disse størrelsene er kun med på å styre reisemønsteret for de bosatte. Det 

befolkningsmessige omlandet til næringsområder er derfor avgjørende for attraheringen av turer. Ulike 
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områder med næring vil «konkurrere» om turgenereringen som oppstår i befolkningen (det finnes altså 

ingen konstante faktorer for turattrahering). 

Attrahering av turer er (selvsagt) uttrykt forskjellig for hver av fem reisehensikter i RTM. Tabell 1 

nedenfor viser hvordan reisehensikter i reisevaneundersøkelsen er aggregert opp til fem i modellen. Her 

ser vi også omfanget av rapporterte RVU-ærend innenfor hver gruppe (kolonne lengst til høyre). Merk 

forskjellen mellom gjennomsnittsdøgn og normalt virkedøgn (NVDT, som er det RTM er satt opp til å 

modellere). Når vi vurderer attrahering av turer med ulike reisehensikter, mot soneinnholdet i et gitt 

område, er det nyttig å huske på denne koblingsnøkkelen. 

Tabell 1. Innholdet i de fem reisehensiktene i RTM, med omfang av turer (RVU 2013/14 - bearbeidet). 

 

Hvert befolkningssegment genererer et antall turer innenfor hver av de fem reisehensiktene (nederste 

del av tabellen). Andelene i tabellen er landsgjennomsnitt, og disse vil i stor grad variere med kjennetegn 

ved befolkningssegmentene (alder, kjønn, inntekt etc). 

Transporttilbudet legger så grunnleggende føringer for valget mellom ulike destinasjoner, i form av 

generaliserte reisekostnader, som igjen henger tett sammen med reisedistanse. I tillegg benyttes data 

om innholdet i de ulike sonene, med fokus på publikumsattraktivitet. En sone som ligger langt unna, og 

RVU ærend Alle dager

ARB Arbeidsreise (Reise til/fra arbeid) 24 % 30 % 100 %

TJE Tjenestereise (Reise i arbeid) 3 % 4 % 100 %

FRI Besøk (privat besøk hos familie, venner, sykebesøk) 11 % 8 % 43 %

FRI Kino, teater, konsert, utstilling mv 1 % 1 % 5 %

FRI Kafé, restaurant, pub mv 2 % 2 % 8 %

FRI Fotballkamp, sportsarrangement mv som tilskuer 1 % 0 % 2 %

FRI Organiserte fritidsaktiviteter; musikk, idrett, trening, 6 % 7 % 36 %

FRI Reiste til fritidsbåt/marina 0 % 0 % 1 %

FRI Hyttetur 1 % 1 % 4 %

FRI Andre ferie-/helgereiser 1 % 0 % 2 %

HLE Hente/bringe/følge barn til/fra bhg/skole osv 5 % 6 % 50 %

HLE Hente/bringe/følge barn til/fra sports- og fritidsaktiviteter 2 % 2 % 15 %

HLE Andre hente-/bringe-/følgereiser 5 % 4 % 35 %

PRI Innkjøp av dagligvarer 19 % 17 % 48 %

PRI Andre innkjøp (alle andre innkjøp) 6 % 6 % 16 %

PRI Service/div ærend (bank/post, reisebyrå etc.) 4 % 4 % 12 %

PRI Medisinske tjenester (lege/sykehus, tannlege) 2 % 3 % 9 %

PRI Annet formål 6 % 5 % 15 %

100 % 100 %

RTM reisehensikt

ARB Arbeid 24 % 30 %

TJE Tjeneste 3 % 4 %

FRI Fritid 23 % 19 %

HLE Hente/levere 11 % 12 %

PRI Andre privat 38 % 35 %

100 % 100 %

Hjemturer holdt utenom. Kun hensikter og reisemidler som er med i Tramod.

Normalt virkedøgn
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med mye attraktivt soneinnhold, kan dermed velges i større grad enn en sone som ligger i umiddelbar 

nærhet, men med lite attraktivt soneinnhold. 

Når det gjelder næringsvirksomhet (privat og offentlig) så bruker modellen altså antall ansatte innenfor 

ulike næringer, ikke areal. Antall ansatte er imidlertid ikke det eneste soneinnholdet som betyr noe for 

attraktiviteten. Tabell 2 gir en samlet framstilling av hvordan ulike data benyttes i hver av delmodellene. 

Den viser også hvordan næringsgruppene i modellens sonedata aggregeres opp ytterligere før de 

anvendes i modelleringen. 

Bakgrunnen for inndelingene er vurderinger av hva ulike typer arbeidsplasser betyr for attrahering av 

turer med ulike hensikter (type ærend), som så er testet i estimering av modellene. Nedre del av tabellen 

viser hvordan størrelsene brukes i RTM. Her ser vi hvordan disse gruppene inngår, sammen med noen 

andre data, i uttrykkene for attrahering av turer for hver av de fem reisehensiktene. 

Detaljerte data for arbeidsplasser må nødvendigvis aggregeres en del i modellene, siden vi er avhengige 

av grupper som gir statistisk signifikante estimater. Dermed har vi en gjennomsnittlig turattrahering 

innenfor hver gruppe. Slik forenkling innebærer selvsagt usikkerhet i modell og modellresultater. Det er 

ikke nødvendigvis mulig å få fram de forskjeller man er ute etter. 

Turer pr arbeidsplass i ulike kategorier er ikke en konstant størrelse i modellen. Det er finnes derimot 

tydeligere forholdstall med hensyn til hva ulike næringskategorier betyr relativt til hverandre. Dette er 

vist i nederste del av tabellen. Innenfor hver reisehensikt finnes det en attraheringsvariabel med faktor 1. 

Faktoren for de andre variablene forholder seg til denne. For «andre private reiser» ser vi da f eks at en 

ansatt i lavfrekvent varehandel vil attrahere ca 1/3 av det antall turer en ansatt i høyfrekvent varehandel 

gjør. For reisehensikt hente/levere ser vi at en ansatt innen RTMs næringsaggregat «Hente/levere» veier 

12.9 ganger det en bosatt person i samme sone gjør. 

Merk at grunnen til tilsynelatende unødvendig grenseoppgang noen steder henger sammen med 

modellutvikling, og at det kan tenkes at forskjeller vil kunne komme fram i senere modellversjoner. 

Primær- og sekundærnæringer: Grenseoppgang mellom disse er ikke viktig (men merk at 

avfallshåndtering muligens vil skilles ut fra sekundærnæringer i ny modell). Varehandel: Ikke 

publikumsattraktive arbeidsplasser plasseres i egen kategori. Detaljhandel fordeles på høyfrekvent og 

lavfrekvent med hensyn til publikumsattrahering. Videre har vi en kategori for Hotell og 

restaurant/servering, og en for verksted/reparasjoner.  
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Tabell 2. Samlet oversikt over hvordan kategorier av arbeidsplasser aggregeres opp og benyttes I delmodellene (reisehensiktene) 

i etterspørselsmodellen. 

 

 

Næring RTM gruppe Beskrivelse

Primær A10PRI Primærnæringer

Sekundær A20SEK Sekundærnæringer

A30VH Verksted & varehandel som ikke inngår i A3X under (engros etc)

A31VH Detaljhandel med varer vi kjøper ofte (matvarer etc)

A32VH Detaljhandel med varer vi kjøper sjelden (klær, møbler, biler etc)

A33VH Salg av mat/drikke/overnatting (hotell, kafé, gatekjøkken etc)

A34VH Reparasjoner/verksteder, skomaker etc

A40TJE Tjenester som ikke inngår i A4X under

A41TJE Helsestudio-, massasje- og solstudiovirksomhet

A42TJE Kino, kunst, fornøyelser, idrett, kultur, fritid

A43TJE Reisebyrå, turistrelaterte tjenester, post, bank, utleie etc

A44TJE Museer, biblioteker, politiske org., religiøse org., interesseorg. etc

Off. administrasjon A50OFF Offentlig administrasjon 

Undervisning A60UND All undervisning

A70HSOS Helse og sosial sektor som ikke inngår i A7X under

A71HSOS Alminnelige sykehus, poliklinikker, lege, tannhelse etc 

A72HSOS SFO og fritidsklubber

A73REST Diverse ikke publikumsattraherende

Sum A0099TOT Totalt antall arbeidsplasser
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Bruk av aggregater, og relativ tyngde innenfor ulike reisehensikter:

Arbeidsplass

Evt kjønnsdominans

Antall hoteller

Arbeidsplass

Befolkning

Antall hoteller

Antall hytter/fritidsboliger

Fritid

Befolkning

Hente/levere

Antall elever i grunnskole

Varehandel høy

Varehandel lav

Andre private ærend

Arbeidsplasser "kjøpesenter" (krav om næringsmiks)

Hente/levere-reise

Andre private reiser

Aggregering

1

0.34

0.05

0.02

Handel

Tjenester

Helse og sosial

Arbeidsreise

Tjenestereise

1

639

9.5

12.3

1.0

12.9

3.2

Fritidsreise

Aggregater

1

1

0.005
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3 Litt om modellmekanismer 

Hvordan virker arbeidsplasser i etterspørselsmodellen? Hvordan fylles de opp med besøk? 

Kombinasjonen av transporttilbud og befolkningsfordeling i omlandet bestemmer attrahering av turer til 

hver sone (grunnkrets). Figur 1 illustrerer hvordan attrahering av turer til områder med næring (n) er en 

konsekvens av hvordan bosatte (b) i omlandet velger mellom destinasjoner med næring. 

Figur 1. Attraheringen til soner er summen av modellert destinasjonsvalg for bosatte modellområdet 

 

 

Soner som har soneinnhold=0 for alle variablene som inngår i delmodellen for en gitt reisehensikt vil ikke 

attrahere turer med denne reisehensikten. 

Figur 2 illustrerer hvordan reisemønsteret i RTM er sammensatt av rene tur/retur-reiser, og turkjeder 

med to destinasjoner. Utreise gir hjemreise, men ikke nødvendigvis fra første destinasjon for utreisen. 

Figur 2. Valg mellom destinasjoner for utreise fra bolig. 

 

 

 

3.1 Hva betyr endringer i transporttilbudet? 

Når transporttilbudet bedres, enten det er i form av kollektivtilbud eller framkommelighet på vei, vil 

destinasjoner som «treffes» av denne tilbudsforbedringen øke sin attrahering av turer. Det vil skje på 

bekostning av attrahering til destinasjoner uten forbedring, eller forverring, i transporttilbudet. 
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Figur 3 viser to framstillinger av hvordan attrahering av turer til områder med næring (n) responderer på 

endring i transporttilbud (uten endring i arbeidsplasser eller annet). I et 

modellalternativ/utredningskonsept vil altså attrahering av turer pr arbeidsplass kunne endre seg selv 

om soneinnholdet holdes konstant. Spesielt for arbeidsreiser reflekterer dette en tilpassing som må skje 

på lengre sikt. For innkjøpsreiser kan det derimot være en situasjon som inntreffer etter relativt kort tid 

(gitt at de bosatte har valgmuligheter som ikke gir stor økning i generaliserte reisekostnader). 

Figur 3. Endringer i transporttilbudet endrer styrkeforholdet mellom destinasjoner og endrer reisemønsteret. 

 

 

Begrenset kapasitet i vegnettet vil kunne bidra til at arealbruksendringer gir ulik effekt ulike steder i 

modellen, avhengig av egenskaper ved transportnettverket og hvilken arealbruk som ligger i bunn. En 

økning i antall ansatte kan gi en større økning i turer pr ansatt i et område uten kapasitetsproblemer 

sammenliknet med samme økning i antall (samme type) ansatte i et område med kapasitetsproblemer.  

Mer attraherende soneinnhold i en sone A vil starte følgende prosess i en modell der det er dynamikk 

knyttet til vegkapasitet og framkommelighet: 

• Iterasjon 1 

Transporttilbud som i referanse => Økt attrahering til sone A => Mer kø => Økt tidsbruk til sone A 

• Iterasjon 2 

Oppdatert transporttilbud  => Redusert attrahering til sone A -> Mindre kø => Redusert tidsbruk til sone A 

• Iterasjon 3 

Oppdatert transporttilbud  => Økt attrahering til sone A => Mer kø => Økt tidsbruk til sone A 

• Iterasjon n 

Likevekt mellom tilbud og etterspørsel er etablert. 

I modeller for større byområder er denne iterasjonsprosessen spesielt beregningskrevende. 

3.2 Hva betyr avgrensingen av modellområdet? 

I RTM-sammenheng brukes ofte begrepene kjerneområde og bufferområde. Bufferområdet er i 

utgangpunktet med for å representere et geografisk realistisk antall destinasjoner for daglige reiser, for 

de bosatte i kjerneområdet. Turgenereringen tar altså utgangpunkt i de bosatte kun i kjerneområdet, 

men valgbare destinasjoner er sonene i kjerneområdet pluss bufferområdet.  Bufferområdet er dermed i 

utgangspunktet like viktig som kjerneområdet med hensyn til forutsetninger om utvikling i 

arbeidsplasser. Dersom modellområdet er «for lite» kan manglende/viktige destinasjoner utenfor 

kjerne+buffer innebære at arbeidsplasser i modellområdet attraherer for mange turer. 
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Figur 4 illustrerer denne siden av RTM. Det er viktig at forutsatt antall arbeidsplasser (eller andre 

attraktivitetsmål, jf tabell 2) er riktige. Dersom bufferområdet og n2 i figuren ikke hadde vært med ville 

dynamikken i destinasjonsvalget reduseres. De bosatte i b1 ville få et lavere antall destinasjoner å velge 

mellom, og turene ville vende seg mer innover i kjerneområdet. Bakgrunnen for bruk av bufferområder 

er forklart nærmere lenger ned. 

Figur 4. Om kjerneområde, bufferområde og modellavgrensning. 

 

 

Dersom arbeidsplasser i kjerneområdet oppdateres må dette altså også gjøres for bufferområdet. Dette 

er spesielt kritisk for modeller der det er mange reiser fra kjerne til buffer. Noe som er framtredende i 

modeller der Oslo/Akershus inngår i bufferområdet: Det vil si DOM Buskerudbyen og DOM Hønefoss. En 

konsekvens av å oppdatere arbeidsplasser med en vekst i kjerneområdet i disse modellene, uten å gjøre 

det i buffer, ville være en uheldig skjevhet i reisemønsteret; på en slik måte at turene i større grad 

«holder seg i internt i kjerneområdet» og arbeidsplassene her begynner å attrahere flere turer pr ansatt 

enn tidligere, med en tilsvarende reduksjon til Oslo. 

Et generelt råd er dermed å ta hele modellområdet i betraktning når man vurderer oppdateringer. Bruk 

helst samme datakilde og/eller metodikk for hele modellområdet. 

4 Mer om konkrete problemstillinger 

4.1 Omfordeling av arbeidsplasser og valg av kategori 

Lokalisering eller flytting av større offentlige virksomheter, som regionale sykehus og 

utdanningsinstitusjoner, er kanskje det enkleste å forholde seg til i sonedata. Disse hører hjemme i 

henholdsvis kategoriene A71HSOS og A60UND.  

Ikke-publikumsattraktiv offentlig administrasjon har en egen kategori, men vil ikke slå ut i modellen 

annet enn gjennom de ansattes arbeidsreiser. 

Når det gjelder andre offentlige virksomheter, etater og institusjoner bør beskrivelsen under «Helse og 

sosial» i tabell 2 være ganske dekkende. Det viktige er grenseoppgangen som skiller ut de ikke- 

publikumsattraktive arbeidsplassene når det gjelder hente/levere-reiser og andre private reiser. 

Et NAV-kontor hører hjemme i kategorien A70HSOS. Det vil da attrahere private ærend, men ikke 

hente/levere-turer (noe som selvsagt er litt unøyaktig/forenklet). 
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Alle arbeidsplasser knyttet til kultur og idrett/fritid som er publikumsattraktive for fritidsreiser hører 

hjemme i kategoriene A41TJE, A42TJE og A44TJE. Eksempler er museum, kulturhus, bibliotek, 

idrettsanlegg, svømmehaller, treningssenter, solstudio etc. Merk at det ikke skilles mellom A41TJE, 

A42TJE og A44TJE i den videre modellbruken (kun aggregatet benyttes, med én styrkefaktor). 

Merk at barnehager vanligvis ikke har vært nevnt under A72HSOS, men i A71HSOS. Dette er ulogisk og vil 

endres i ny modell (barnehager bør plasseres i A72HSOS siden de attraherer hente/levere-turer, ikke 

andre private ærend). 

Politi, fengsel, skatteetaten og likn hører inne under A50OFF (attraherer kun de ansattes arbeidsreiser). 

Asylmottak tilhører helse og sosial, men er lite publikumsattraktivt og plasseres i A73REST. 

Aktivitetssentra for eldre og funksjonshemmede hører hjemme i A70HSOS. 

Statens vegvesens trafikkstasjoner er publikumsattraherende men mangler pr i dag en tilsvarende logisk 

plassering/kategori (?) 

4.2 Hvor går grensen mellom høyfrekvens og lavfrekvent varehandel? 

Fra SN2002 har de utvalgte NACE-kodene for høyfrekvent varehandel følgende ordlyd: 

• Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler 

• Butikkhandel med frukt og grønnsaker 

• Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer 

• Butikkhandel med fisk og skalldyr 

• Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer 

• Butikkhandel med sjokolade og sukkervarer 

• Butikkhandel med vin og brennevin 

• Butikkhandel med drikkevarer ellers 

• Butikkhandel med tobakksvarer 

• Butikkhandel med helsekost 

• Butikkhandel med kaffe og te 

• Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted 

I ny modellversjon legges det opp til å ta med «Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers» i samme 

kategori (og ikke blant de som er nevnt nedenfor). 

Som lavfrekvent varehandel regnes følgende: 

• Butikkhandel med apotekvarer 

• Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler 

• Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler 

• Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 

• Butikkhandel med klær 

• Butikkhandel med skotøy 

• Butikkhandel med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær 

• Butikkhandel med belysningsutstyr 

• Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 

• Butikkhandel med møbler 

• Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted 

• Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn 

• Butikkhandel med plater, musikk- og videokassetter, CD- og DVD-plater 

• Butikkhandel med musikkinstrumenter og noter 

• Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 

• Butikkhandel med jernvarer 
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• Butikkhandel med fargevarer 

• Butikkhandel med trelast 

• Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 

• Butikkhandel med bøker og papir 

• Butikkhandel med ur, foto- og optiske artikler 

• Butikkhandel med gull- og sølvvarer 

• Butikkhandel med fritidsutstyr, spill og leker 

• Butikkhandel med blomster og planter 

• Butikkhandel med datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr 

• Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg 

• Butikkhandel med tepper 

• Butikkhandel ikke nevnt annet sted 

• Butikkhandel med antikviteter 

• Butikkhandel med brukte klær 

• Butikkhandel med brukte varer ellers 

Det er selvsagt noen poster i disse to listene som ligger i grenseland mellom lavfrekvent og høyfrekvent, 

og kan være diskutable. Samtidig har mange av næringene i både høyfrekvent og lavfrekvent kategori en 

tendens til å forekomme samtidig i kjøpesentere, eller i samme grunnkrets i et sentrum. I slike tilfeller får 

attraheringen et ekstra bidrag fra variabelen «kjøpesenter» for reisehensikt «andre private reiser». 

Kravet til næringsmiks er at det skal være minst 10 arbeidsplasser i hvert av de fire aggregatene 

«varehandel høy», «varehandel lav», «fritid» og «andre private ærend» (se midten av tabell 2). Dersom 

dette er tilfredsstilt benyttes summen av arbeidsplasser med faktoren i tabell 2, og vi får en heving av 

turattraheringen.  

4.3 Ansatte, ikke årsverk 

RTM legger til grunn at data inneholder antall ansettelsesforhold i hver kategori, ikke årsverk. 

4.4 Uklare forutsetninger for et spesifikt område? 

Hvilken næringsmiks legger vi inn når detaljene ikke er kjent -  når arealplanleggingen ikke er spesifikk 

nok til at det er trivielt å fordele ansatte på næringsgruppene i RTM? Dette kan være tilfelle ved 

utvikling/utbygging av nytt område uten at det er avklart hvilke næringer som skal inn i området, kun 

anslag på antall arbeidsplasser. En pragmatisk løsning er å bruke næringsmiks fra et tilsvarende område. 

4.5 «Feil enhet» i arealplanlegging? 

Utvikling/utbygging av nytt område kun spesifisert ved bruksareal el likn for ny bygningsmasse er en 

utfordring. Å konvertere dette til ansatte, og fordele på næringer, vil være en større jobb basert på 

diverse kilder og forutsetninger. 

4.6 Overordnet utvikling. Hva er «bra nok»? 

I arbeid med overordnede, langsiktige prognoser kan det være hensiktsmessig å være mindre 

detaljorientert. Spesielt når detaljer i arealbruksutvikling ikke er kjent. Detaljer om fordeling og 

lokalisering er kanskje heller ikke viktig når vi er mest interessert i hva som skjer med hovedstrømmer på 

veg og kollektivtilbud, eller samlet vekst i transportarbeid. Forutsatt at vi konserverer overordnede 

fordelinger vi har i dag, eller implementerer overordnede omfordelinger/trender som antas å være 

tydelige. «Flate» oppdateringer for større områder bør da kunne være akseptabelt, for områder der 

trafikk ikke skal studeres spesifikt. Men tenk samtidig på at endret framkommelighet i 
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transportkorridorer kan være en viktig faktor på lengre sikt. Dersom man legger inn en geografisk 

differensiering av vekst i arbeidsplasser må det være treffsikkert nok til at forskjeller mellom korridorer 

til/fra et område kommer godt fram. 

Husk at det er det relative størrelsesforholdet mellom soner som styrer fordelingen på soner. Dersom 

arbeidsplasser for alle soner i et modellområde økes eller reduseres med f eks 10% vil det bety svært lite 

for reisemønsteret (antallet arbeidsreiser vil også være tilnærmet uendret, siden ingen kan begynne å 

reise ut av modellen). 

Det sistnevnte betyr også at det er viktig å være bevisst på hvordan man forholder seg til oppdatering av 

soneinnhold. Det blir generelt feil å oppdatere noen enkeltsoner med ferskere data uten å ta stilling til 

hva som skjer i andre soner ellers i modellområdet. Årstallet for en type data må være likt for hele 

modellområdet - helst også selve datakilden og metodikken for etablering av datasettet. 

Dersom det ikke forventes eller kan spesifiseres konkret omfordeling av arbeidsplasser eller utvikling av 

nye tunge områder: Arbeidsplasser kan holdes fast, eller blåses opp med en faktor i henhold til 

demografi og generell sysselsetting. 

4.7 Spesielle tilpassinger med hensyn til attrahering? 

Attrahering av turer pr aggregat slik det framgår av tabell 2 representerer altså gjennomsnitt for alle 

typer arbeidsplasser i hvert aggregat. Hva gjør vi med en arbeidsplass/bedrift som det er grunn til å tro at 

attraherer et betydelig større, eller mindre, publikum enn gjennomsnittet for kategorien den en plassert 

i? Ved rimelighetsvurdering av soneinnhold og modellert publikumstilstrømning kan man selvsagt peke 

på at modellen overvurderer eller undervurderer. Dette kan skyldes spesielt to forhold. For det første at 

arbeidsplassene i sonen avviker fra gjennomsnittet i aggregatet de hører hjemme i. For det andre kan det 

være at transporttilbudet ikke er riktig modellert. Spesielt relevante elementer kan være 

parkeringskostnader og -kapasitet, og kø-situasjon i nettverket rundt sonen. Det kan være 

hensiktsmessig å vurdere utbedring av slike feil/svakheter i modellen før man vurderer grep/tilpassinger 

med arbeidsplasser i sonedata.  

Dersom man ønsker å bruke soneinnholdet som instrument for kalibrering så mangler det dessverre 

funksjonalitet for å spesifisere dette på en ryddig måte, adskilt fra selve dataene. Det vil si, man vil måtte 

endre på selve antallet arbeidsplasser i en kategori. Dette kan være uheldig, siden man fort kan miste 

oversikt og kontroll over faktisk nivå på antall arbeidsplasser. 

4.8 Uklarheter knyttet til hvilken næringskategori en ny bedrift hører hjemme i? 

Se på koblingsnøkkelen, men vurder også plasseringen opp mot formålet med grupperingene som gjøres 

videre i modellen (altså attrahering av ærend av ulike typer). Ofte vil man nok oppleve at bruken av 

dataene er såpass grovmasket at valget i et tvilstilfelle ikke er avgjørende. Den viktigste skillelinjen går 

mellom publikumsattraktive og ikke publikumsattraktive arbeidsplasser innenfor ulike hovedgrupper. 

4.9 Hva er hensikten med bufferområdet? 

Prinsippet med bufferområder i RTM ble opprinnelig innført for å gi en fornuftig løsning for 

sammenlapping av flere regioner. For to tilgrensende regioner R1 og R2 kan man da sette det opp slik at 

kjerneområdene grenser til hverandre, mens bufferområde for R1 overlapper med kjernen til R2, og 
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motsatt – alt tilpasset på en slik måte at bosatte som genererer turene har alle valgbare destinasjoner de 

skal ha ut til en radius på 70 km (tidligere 100 km), og ingenting regnes dobbelt. RTM23+ har for øvrig 

ikke et slikt bufferområde (noe som handlet mest om begrensninger på lisensstørrelse i Emme). Da er 

det viktig å være klar over at turer og trafikk i randområdet (ytterkanten av modellen) får et skjevt 

destinasjonsvalg i Tramod-by (for eksempel Drammensområdet og Moss). Hvis man er bevisst på at 

modellen ikke brukes til konkret analyse i disse områdene så trenger dette imidlertid ikke være noe stort 

problem. 
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1 Innledning 

I dette dokumentet presenteres resultater av et arbeid med å identifisere mobile 
tjenesteytere og deres andel av trafikkarbeidet i ni byregioner basert på data fra RVU 
2013/14. 

Byområdene inkluderer følgende kommuner som vist i tabell 1.  

Tabell 1. Kommuner (eventuelt fylker) som er inkludert i hvert av byområdene 

Nr Byområde Kommuner (fylker) som er inkludert 

1 Osloområdet Oslo og Akershus 

2 Nord-Jæren Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg 

3 Grenland Skien, Porsgrunn, Siljan 

4 Buskerudbyen Drammen, Lier, Øvre Eiker, Nedre Eiker 

5 Nedre Glomma Sarpsborg og Fredrikstad 

6 Kristiansandsregionen 
Birkenes, Iveland, Lillesand, Kristiansand, Songdalen, 
Søgne og Vennesla 

7 Bergen 
Bergen, Radøy, Meland, Lindås, Askøy, Fjell, Øygarden, 
Sund, Osterøy, Vaksdal, Samnanger og Os 

8 Trondheimsområdet 
Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, 
Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik 

9 Tromsø Tromsø 

2 Datagrunnlag 

Data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen som ble gjennomført i 2013-2014 
(RVU 2013/14) er inndelt i tre hovedkategorier: 1) Persondata 2) Daglige reiser og 3) 
Lange reiser. Datagrunnlaget i dette dokumentet er de to førstnevnte kategoriene.  

Persondata Utvalget som er intervjuet i RVU 2013/14 består av personer bosatt i 
Norge som er 13 år eller eldre. Datagrunnlaget inneholder bakgrunnsopplysninger 
om intervjupersonen (IO), inkludert førerkortinnehav, husholdning, biltilgang med 
mer. Alle respondenter intervjues om disse bakgrunnsopplysningene uansett om de 
har reist eller ikke. 

Vesentlige data for denne analysen er yrkesklassifisering for de yrkesaktive og hvilke 
typer bil IO har tilgang til. 
 
Daglige reiser Datamaterialet skal samlet sett gi et bilde av den daglige 
reisevirksomheten i Norge. Hver intervjuperson rapporterer sine reiser for ett enkelt 
reisedøgn. Dato for reiseregistreringen er tildelt på forhånd, og svarene skal til 
sammen for alle respondenter være representativ for reiseaktiviteten i Norge 
gjennom et år. Enhver forflytning utenfor egen eiendom skal regnes som en reise. 
Daglige reiser avgrenses og kodes ut fra formålet på bestemmelsesstedet, for 
eksempel arbeid, tjeneste, skole, besøk, innkjøp osv. 
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For denne analysen hvor trafikkarbeid er viktigste indikator, er kvaliteten på 
stedfestingen av reisene (hvor de starter og ender) og tilhørende reiseavstander 
sentralt. Trafikkarbeidet for bilførernes reiser er beregnet for RVU 2013/14 basert på 
disse opplysningene (Engebretsen, 2017). 
 

3 Identifisering av mobile tjenesteytere i RVU  

«Mobile tjenesteytere» er en kategori trafikanter som, i alle fall foreløpig, er uten noen 
presis definisjon eller avgrensning. Kjennetegnet på mobile tjenesteytere er at de har 
yrker som krever reise fordi arbeidsoppgavene i hovedsak utføres for 
kunder/brukere/oppdragsgivere på ulike adresser.  

Blant de mobile tjenesteyterne vil det være noen med arbeidsoppgaver som krever 
oppmøte på flere ulike steder i løpet av en arbeidsdag, mens andre skifter 
oppmøtested sjeldnere.   

Håndverkere er den største hovedkategorien av mobile tjenesteytere, men også fra 
det offentlige kommer mobile tjenesteytere, for eksempel hjemmehjelpere. 

Yrkessjåfører, det vil si de som jobber med transport av personer og gods hvor det er 
selve transporten som er tjenesten, inngår ikke i denne sammenheng. Kjøring i 
tjeneste utført av yrkessjåførene er også unntatt fra registrering i RVU. 

I RVU er IOs yrkestilhørighet registrert og kodet med SSBs standard for 
yrkesklassifisering på 4-siffernivå. Med dette kan vi trekke ut store yrkeskategorier 
som inneholder mange mobile tjenesteytere, som håndverkere. Men i de ulike 
kategoriene av håndverkere vil det innenfor samme fagområde være både mobile 
tjenesteytere og en del med fast arbeidssted i store bedrifter. Yrkesklassifisering kan 
derfor ikke gi et presist skille mellom mobile tjenesteytere og andre yrkesutøvere. 

Basert på RVU-data må vi derfor la alle arbeidstakere innen yrker med sannsynlig 
overvekt av mobile tjenesteytere inngå i denne gruppen som dermed får en viss 
overrepresentasjon i noen yrkesgrupper. 

På den annen side må vi regne med at det finnes en del mobile tjenesteytere, for 
eksempel innen salg og service som ikke fanges opp, da de har yrkesbetegnelser som 
ikke skiller dem fra arbeidstakere med fast arbeidssted i kontorer og utsalgssteder. 

I tillegg ligger en stor usikkerhet i at mer enn 1/3 av de yrkesaktive ikke har oppgitt 
yrke i RVU.  

Basert på yrkesklassifisering som bare delvis kan brukes til å identifisere de mobile 
tjenesteyterne, kan vi heller ikke nøyaktig greie å skille ut biltransporten utført av 
denne gruppen. 

Inndelingen vi baserer tallene på i dette dokumentet må derfor kunne kalles 
grovsortering, trolig med underrepresentasjon av mobile tjenesteytere versus øvrige 
trafikanter. 
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Tabell 2 viser fordelingen av hovedkategoriene (1 siffer) av yrkesklassifisering i RVU, 
deres andel av totalt utvalg og hvor stor andel av hver kategori som er plassert i 
gruppen mobile tjenesteytere. Oppsummert viser tabellen at andelen mobile 
tjenesteytere er anslått til 3.3 prosent av hele utvalget (alle over 13 år) og 4.9 prosent 
av de yrkesaktive. 

Tabell 2. Kategorisering av mobile tjenesteytere i RVU 2013/14. Resultat pr yrkesfelt 
(hovedkategori 1-sifret).  

 

Andel 
totalt % 

Andel mobile 
tjenesteytere % 

Militære yrker 0.3 - 

Ledere 3.1 - 

Akademiske yrker 14.0 0.1 

Høyskoleyrker 8.1 2.2 

Kontoryrker 3.2 - 

Salgs og serviceyrker 6.5 1.3 

Bønder, fiskere mv. 1.0 - 

Håndverkere 3.5 84.6 

Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 2.3 2.5 

Renholdere, hjelpearbeidere mv. 0.7 0.6 

Uoppgitt yrke 23.5 - 

Yrkesaktive i alt 66.2 4.9 

Ikke yrkesaktive 33.8 - 

Hele RVU-utvalget (befolkning over 13 år) 100.0 3.3 

 

4 Bilhold og bilbruk 

I RVU registreres bilholdet i IOs husstand. Inntil fem biler som husstanden eier eller 
disponerer er registrert med blant annet biltype. De mobile tjenesteyterne har høyt 
bilhold i husstanden, i gjennomsnitt 1,7 biler. For yrkesaktive generelt er tallet 1,5 og 
for alle husstander 1,4. Spesielt bilsegmentet kombi-/varebiler er sterkt representert 
blant mobile tjenesteytere, både i privat eie og registrert på arbeidsgiver/firma. 
Kjøretøy som ikke er tilgjengelig for privat bruk er ikke registrert i RVU. 

Gjennomsnittlig antall daglige reiser som bilfører er 2,6 for mobile tjenesteytere og 
2,1 for øvrige yrkesaktive over 18 år.  
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5 Trafikkarbeid, mobile tjenesteytere og totalt 

Basert på statistikk og beregninger for små godsbiler er det anslått at trafikkarbeid 
utført av mobile tjenesteytere, utgjør 10,8 % av trafikkarbeidet med lette biler i sum (Hovi, 
2017). 

Som vi ser av tabell 3 og 4 er anslagene fra RVU vesentlig lavere, også om alle 
reiseformål inkluderes og det avgrenses til virkedager. Basert på resultatene for små 
godsbiler, og erfaringene etter denne gjennomgangen av RVU, er det grunn til å tro 
at reelle andeler er høyere enn disse resultatene vi får ved bruk av RVU-data: 

Tabell 3. Trafikkarbeid utført av mobile tjenesteytere og totalt trafikkarbeid for bilførere. Alle 
ukedager 

 

 

Tabell 4. Trafikkarbeid utført av mobile tjenesteytere og totalt trafikkarbeid for bilførere. 
Virkedager (mandag-fredag) 

 

MOBILE TJENESTEYTERES ANDEL AV TOTALT TRAFIKKARBEID

BYREGION Kun tjenestekjøring Arbeid og tjeneste Alle formål

Osloområdet 0.5 % 2.9 % 4.7 %

Nord-Jæren 0.1 % 2.0 % 3.9 %

Grenland 2.4 % 5.0 % 8.4 %

Buskerudbyen 0.5 % 2.9 % 4.9 %

Nedre Glomma 0.6 % 3.1 % 7.5 %

Kristiansandregionen 0.7 % 2.5 % 6.0 %

Bergen 1.3 % 3.0 % 4.9 %

Trondheimsområdet 0.6 % 2.5 % 4.9 %

Tromsø 0.7 % 2.8 % 4.3 %

Resten av Norge 0.7 % 3.2 % 6.1 %

Mellom byregion og annet sted 0.9 % 3.7 % 6.2 %

Total 0.7 % 3.2 % 5.9 %

Byområdene samlet 0.7 % 2.8 % 5.0 %

MOBILE TJENESTEYTERES ANDEL AV TOTALT TRAFIKKARBEID

BYREGION Kun tjenestekjøring Arbeid og tjeneste Alle formål

Osloområdet 0.6 % 3.6 % 5.5 %

Nord-Jæren 0.1 % 2.3 % 4.2 %

Grenland 3.1 % 6.4 % 9.4 %

Buskerudbyen 0.6 % 3.6 % 5.2 %

Nedre Glomma 0.8 % 3.9 % 9.0 %

Kristiansandregionen 0.9 % 3.4 % 4.4 %

Bergen 1.7 % 4.0 % 4.8 %

Trondheimsområdet 0.8 % 3.2 % 5.6 %

Tromsø 0.7 % 3.3 % 5.1 %

Resten av Norge 0.9 % 4.2 % 6.9 %

Mellom byregion og annet sted 1.3 % 5.4 % 8.1 %

Total 1.0 % 4.4 % 6.8 %

Byområdene samlet 0.9 % 3.6 % 5.4 %
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Vi antar at følgende er de viktigste årsakene til lave RVU-estimater: 

 

 Yrkesklassifiseringen i RVU er ikke godt egnet for å identifisere mobile 
tjenesteytere. Vi antar at det gir underrepresentasjon av denne gruppen i disse 
resultatene. 

 Drøyt 1/3 av de yrkesaktive er ikke kategorisert med yrke i RVU 2013/14. 
Noen prosent av disse er sannsynligvis mobile tjenesteytere, men vi har ikke 
mulighet til å identifisere disse ved hjelp av yrke. 

 Grupper med lavere utdanning er underrepresentert i RVU, noe som også 
kan slå ut i underrepresentasjon av mobile tjenesteytere (vi antar at det ikke er 
så stor andel høyt utdannede blant disse). 

 Arbeids- og tjenestereiser kan være underrapportert av grupper som kjører 
mange slike turer hver dag. 
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1 Innledning 

I dette dokumentet presenteres anslag på mobile tjenesteyteres andel av 
trafikkarbeidet for små godsbiler i ni byområder (vi har også inkludert Oslo og 
Akershus). Det må presiseres at beregningene er gjort med utgangspunkt i 
kjøretøytype og antatt brukergruppe og ikke etter reisehensikt, slik at det må 
betraktes som grove anslag. 

Byområdene inkluderer følgende kommuner som vist i tabell 1.  

Tabell 1. Kommuner (eventuelt fylker) som er inkludert i hvert av byområdene 

Nr Byområde Kommuner (fylker) som er inkludert 

1 Osloområdet Oslo og Akershus 

2 Nord-Jæren Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg 

3 Grenland Skien, Porsgrunn, Siljan 

4 Buskerudbyen Drammen, Lier, Øvre Eiker, Nedre Eiker 

5 Nedre Glomma Sarpsborg og Fredrikstad 

6 Kristiansandsregionen 
Birkenes, Iveland, Lillesand, Kristiansand, Songdalen, 
Søgne og Vennesla 

7 Bergen 
Bergen, Radøy, Meland, Lindås, Askøy, Fjell, Øygarden, 
Sund, Osterøy, Vaksdal, Samnanger og Os 

8 Trondheimsområdet 
Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, 
Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik 

9 Tromsø Tromsø 

2 Datagrunnlag 

Datasettet er basert på informasjon fra Autosys og de periodiske kjøretøykontrollene, 
og omfatter kjørelengder og tekniske egenskaper for varebiler, kombinerte biler og 
små lastebiler (under 3,5 tonns nyttelast) for kjøretøy med hvite og grønne skilt. 
Fordi biler som er leasingbiler står oppført med leasingbilselskapets adresse i 
Autosys, har SSB påkodet eiers bosted som en tilleggsvariabel. Informasjon om eiers 
bosted innhentes av SSB fra leasingselskapene i tilknytting til undersøkelsen med små 
godsbiler. Å benytte registerinformasjon til å gi en indikasjon på trafikkarbeid rundt 
byene, innebærer en forutsetning om at bilene brukes mest i sitt nærmeste omland. 
Dette er en streng forutsetning, og gjelder i beste fall for små godsbiler. 

3 Kategorisering av bilene 

Vi har gjort en klassifisering av varebilene i seks kategorier, for å kunne identifisere 
bruksområdet til bilene. Dette inkluderer: Korte kassebiler, Mellomlange kassebiler, 
Lange kassebiler, MPV (Multi Purpose Vehicles), SUV og Pick-up. Disse kategoriene 
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er basert på et innlegg i YrkesBil nr.8 (august 2016) hvor det ble presentert en 
tilsvarende klassifisering for nyere biler. Basert på dette utformet vi et generelt 
klassifiseringsgrunnlag ut fra tillatt nyttelast og lengde som vist i tabell 2, der tallene 
er fra datasettet. Dette klassifiseringsgrunnlaget ble benyttet for å skille mellom de 
ulike kassebilene hvorav lange kassebiler har en tillatt nyttelast på mellom 800-1900 
kg og en lengde på mellom 5,5 og 7 meter, mellomlange kassebiler har en nyttelast på 
mellom 700 og 1200 kg og en lengde mellom 4,5 og 5,5 meter, mens korte kassebiler 
har en tillatt nyttelast på mindre enn 800 kg og en lengde på mindre enn 4,5 meter. 
For å finne ut hvilken av kategoriene kassebiler, MPV, SUV eller Pickup varebilene 
tilhørte benyttet vi oss av nettsiden google.no og boka Last og buss bilteknisk 
oppslagstidsskrift (Lillehagen, 2016). Biler som det utfra manglende informasjon om 
modell var vanskelig å plassere bilene i en av de seks kategoriene, har havnet under 
ikke klassifiserte biler. Innenfor små godsbiler er det i tillegg kategorier for 
kombinerte biler og små lastebiler med nyttelast under 3,5 tonn.  
 

Tabell 2. Klassifiseringsgrunnlag basert på tillatt nyttelast og lengde.  

Korte kassebiler  

Modell Tillat nyttelast (kg) Lengde (cm) 

Ford Transit courier  575-588 416 

Ford Transit connect  485-833 428-457 

VW Caddy  505-775 423-441 

Renault Kangoo  433-490 400-421 

Opel Combo 735-925 432-474 

Peugeot Partner  470-566-732 411-438 

Peugeot Bipper 585 388 

Citroen Berlingo  515-815 411-438 

Fiat Doblo Cargo 590-925 416-476 

Nissan NV200 645-677 440 

Klassifiseringsintervall  <800 <450 
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Mellomlange kassebiler 

Modell Tillat nyttelast (kg) Lengde (cm) 

Mercedes Benz Vito varebil 614-1170 476-524 

Citroen Jumpy 715-1137 444-514 

Opel Vivaro 1098-1105 478-518 

VW Transporter varebil  839-1080 466-527 

Ford Transit custom 876-1369 497-534 

Renault Trafic 900-1199 478-540 

Peugeot Expert  725-1086-1137 452-514 

Fiat Scudo 2,0 730-1137 444-514 

Klassifiseringsintervall  700-1200 450-550 

 

Lange kassebiler 

Modell  Tillat nyttelast (kg) Lengde (cm) 

Citroen Jumper  1175-1315 509-560 

Peugeot Boxer 330, 333, 335 1085-1470 560- 599 

Renault Master  995-1405 540-610 

Nissan NV400  865 650 

Fiat Ducato  1450-1565 496-633 

Opel Movano  825-1465 590-687 

Mercedes Benz sprinter kassebil  852-1420-1835 593-698 

Klassifiseringsintervall  800-1900 550-700 

 

Hensikten med kategoriseringen av de små godsbilene er å forsøke å identifisere i 
hvilken grad disse bilene benyttes til ulike formål, og av ulike brukergrupper. F.eks. 
benyttes lange kassebiler og små lastebiler fortrinnsvis til godstransport. De 
mellomstore kassebilene og pickuper benyttes i stor grad av håndverkere og 
servicearbeidere, mens de små kassebilene benyttes både som budbiler og av 
håndverkere som f.eks. elektrikere. SUVer og MPVer antas fortrinnsvis benyttet til 
privat kjøring.  

En bildeillustrasjon av godsbilene er vist nedenfor (figur 1). Bilde A er et eksempel 
på biler under kategorien korte kassebiler, bilde B og C illustrerer eksempler på 
henholdsvis mellomlange og lange kassebiler, bilde D er et eksempel på en Pick-up 
registrert som varebil, bilde E viser tre utgaver av SUV, bilde F er et eksempel på en 
MPV, bilde G illustrerer en kombinert bil, mens bilde H viser en liten lastebil med 
nyttelast under 3,5 tonn. 
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Figur 1.Eksempler på ulike kategorier av små godsbiler.   

4 Verifisering av datagrunnlag 

Dataene sier ikke noe om hvor bilene kjører, slik at vi forutsetter at kjøring med små 
godsbiler i hovedsak finner sted i nærheten av der eier er bosatt. Dette er selvfølgelig 
en forenkling av virkeligheten. Derfor har vi verifisert dataene mot SSBs 
undersøkelse med små godsbiler pr by som data er innrapportert om i denne 
undersøkelsen. Dette fremkommer av figur 2. 

A B 

C D 

E F 

G H 
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Figur 2. Kjørelengde pr by i SSBs undersøkelse små godsbiler med kjørelengde etter eiers bosted i 
datasettet.  

Det fremkommer av figur 2 at det er noen forskjeller mellom trafikkarbeidet fra 
undersøkelsen små godsbiler og datasettet (PKK-data). PKK-dataene viser høyere 
trafikkarbeid enn undersøkelsen små godsbiler for Asker og Bærum (og også for 
Oslo, som ikke vises i figuren). Årsaken er at det sannsynligvis er en ikke ubetydelig 
andel leasingbilproblematikk i PKK-data. For de andre byene viser PKK-dataene 
lavere trafikkarbeid enn undersøkelsen små godsbiler. For mange byer er det nokså 
god overensstemmelse, mens for Stavanger er trafikkarbeidet vesentlig lavere i PKK-
dataene enn i undersøkelsen små godsbiler. I sum gir de to datasettene tilnærmet likt 
trafikkarbeid.  

Undersøkelsen små godsbiler har kun informasjon om type kjøring med bilene på 
nasjonalt nivå. Vi har derfor sammenliknet kjørte km etter hovedkategori av små 
godsbiler, sammenliknet med trafikkarbeid etter bruksområde i undersøkelsen små 
godsbiler. Tabellen er laget med utgangspunkt i en antakelse om at lange kassebiler 
og små lastebiler hovedsakelig benyttes til godstransport, mens mellomlange 
kassebiler og pickuper hovedsakelig benyttes av håndverkere og servicearbeidere. 
SUVer og MPVer antas benyttet i større grad til privat kjøring, mens korte kassebiler 
og uklassifiserte varebiler benyttes til alle de tre over nevnte formål.  
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Tabell 3. Kjørelengde (mill km) i 2015 for små godsbiler etter antatt bruksmønster. 

  PKK-data 
Undersøkelsen 
små godsbiler1 

  Mill km Andel Mill km Andel 

Biler antatt brukt til godstransport (C+H) 621 9 % 1253 17 % 
Biler antatt brukt av håndverkere og 
servicearbeidere(B+D) 3015 41 % 4340 59 % 

Biler brukt til persontransport (E+F+G) 1264 17 % 1775 24 % 

Biler antatt brukt til ulike formål (A+I) 2386 33 %   

Sum 7286 100 % 7368 100 % 

 

Under denne antakelsen finner vi at 9% av trafikkarbeidet med de små godsbilene 
hovedsakelig er godstransport, 41% er knyttet til håndverkere og servicearbeidere, 
17% er knyttet til privat kjøring, mens 33% av trafikkarbeidet er med biler som 
benyttes både til godstransport og av håndverkere. Sammenliknet med undersøkelsen 
små godsbiler finner vi at det er 17% av trafikkarbeidet med de små godsbilene som 
er regnet som godstransport, 59% er kjøring av håndverkere og servicearbeidere, 
mens 24% er privat kjøring. Dette gir altså ganske bra samsvar med våre antakelser, 
men vi skulle gjerne hatt fordelt trafikkarbeidet med biler i kategori A og I bedre 
mellom de ulike brukergruppene.   

Dersom vi fordeler gruppen biler som antas brukt til ulike formål på de tre andre 
gruppene etter deres andel av trafikkarbeidet i PKK-dataene, får vi fordelingen som 
fremgår av tabell 4. 

Tabell 4. Kjørelengde (mill km) i 2015 for små godsbiler etter antatt bruksmønster. 

  PKK-data 
Undersøkelsen 
små godsbiler2 

  Mill km Andel Mill km Andel 

Biler antatt brukt til godstransport (C+H) 923 13 % 1253 17 % 
Biler antatt brukt av håndverkere og 
servicearbeidere (B+D) 4483 62 % 4340 59 % 

Biler brukt til persontransport (E+F+G) 1880 26 % 1775 24 % 

Sum 7286 100 % 7368 100 % 

 

Tabell 4 viser at andelen biler brukt til ulike formål etter justeringen gir litt lavere 
andel av trafikkarbeidet for biler brukt til godstransport, men noe høyere andel for 
biler brukt av håndverkere/servicearbeidere og til persontransport. Vi velger å bruke 

                                                 
1 Undersøkelsen små godsbiler skiller mellom kategoriene distribusjon, linjetransport, håndverker- 
eller servicebil med/uten last og privat kjøring. 
2 Undersøkelsen små godsbiler skiller mellom kategoriene distribusjon, linjetransport, håndverker- 
eller servicebil med/uten last og privat kjøring. 



 

C:\Users\oskkle\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CKDEQ4CI\Arbeidsdokument 

mobile tjenestyteres andel av små godsbiler.docx 8 

denne fremgangsmåten til å lage anslag på kjørte km for biler som brukes av 
håndverkere og servicearbeidere på bynivå fra PKK-dataene. 

5 Resultater 

Tabell 5 viser kjørte km med små godsbiler for hvert byområde etter antatt 
bruksområde for bilene, etter at vi har justert gruppen av biler som brukes til flere 
formål etter samme prinsipp som i tabell 4.  

Tabell 5. Kjørte km (mill km) i 2015 med små godsbiler for hvert byområde etter antatt 
bruksområde for bilene.  

 

Biler antatt 
brukt til 
godstransport 
(C+H) 

Biler antatt 
brukt av 
håndverkere 
(B+D) 

Biler brukt til 
persontransport 
(E+F+G) Sum 

Andel mobile 
tjenesteytere 

Osloområdet 324 1413 426 2163 65 % 

Nord-Jæren 38 139 52 229 61 % 

Grenland 12 61 30 103 59 % 

Buskerudbyen 24 156 65 245 64 % 

Nedre Glomma 22 98 45 164 60 % 

Kristiansandsregionen 15 94 38 148 64 % 

Bergen 55 223 80 358 62 % 

Trondheimsområdet 40 156 66 262 59 % 

Tromsø 9 37 19 65 58 % 

Alle byområdene 538 2378 821 3738 64 % 

 

Andel mobile tjenesteytere (av kjøring med små godsbiler) er for hvert byområde 
beregnet som kjørte km med biler som er antatt brukt av håndverkere og 
servicearbeidere delt med sum kjøring med små godsbiler i. Andelen av kjøringen 
som utføres av håndverkere og servicearbeidere varierer mellom 58 % for Tromsø og 
opp til 65 % i Osloområdet. Gjennomsnittet for alle byområdene er 64 %. Biler som 
antas brukt til godstransport, altså lange kassebiler og små lastebiler, er så og si bare 
lenger enn 5,6 meter og faller derfor i kategorien tunge biler. Unntaket er imidlertid 
små kassebiler som nå sammen med uklassifiserte varebiler er fordelt på alle de tre 
bruksområdene i tabell 5. 

I tabell 6 har vi hentet informasjon om trafikkarbeid fra SSBs kjørelengdestatistikk 
for alle typer av kjøretøy, og fordelt de på lette og tunge biler. Fordelingen er gjort 
skjønnsmessig ut fra kjøretøykategori.  
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Tabell 6. Trafikkarbeid med alle kjøretøy (mill km) i 2015 fordelt på lette og tunge biler. 
Nasjonale tall. Kilde: Kjørelengdestatistikken til SSB. 

 

Lette 
biler 

Tunge 
biler  

Andel av 
lette 

Andel av 
tunge 

Personbiler 33 747   85,1 %  
Drosjer 501   1,3 %  
Ambulanser  40   0,9 % 

Campingbiler  146   3,2 % 

Minibusser  49   1,1 % 

Busser  515   11,2 % 

Små lastebiler  215   4,7 % 

Små kombinerte biler 249   0,6 %  
Store kombinerte biler  56   1,2 % 

Små varebiler 5 155   13,0 %  
Store varebiler  1 613   35,1 % 

Lastebiler totalvekt < 12 tonn   46   1,0 % 

Lastebiler totalvekt >12 tonn  1284   27,9 % 

Trekkbiler  634   13,8 % 

Sum 39 651 4 599  100,0 % 100,0 % 

Andel av trafikken 89,6 % 10,4 %    

 

Det fremkommer at de lette bilene utgjør nær 90 % av trafikkarbeidet, mens tunge 
biler utgjør 10, 4 % av trafikkarbeidet. Personbilene utgjør majoriteten av 
trafikkarbeidet med lette biler med en andel på 85 %, små vare- og kombinertbiler 
utgjør 13 %, mens drosjer utgjør 1,3 %. Det må poengteres at fordelingen på lette og 
tunge kjøretøy er indikativ, og at den ikke tar hensyn til kjøring med tilhenger. All 
kjøring med tilhenger for lette kjøretøy vil bli registrert som kjøring med tungt 
kjøretøy i vegtrafikktellingene. Andel kjøring med lette biler vil derfor være noe 
lavere enn det som framgår av tabell 6. 

Tabell 7 viser de mobile tjenesteyterne, her kun representert ved små godsbiler som 
antas brukt av håndverkere og servicearbeidere, som andel av trafikkarbeidet med 
lette kjøretøy på nasjonalt nivå.  
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Tabell 7. Kjørte km (mill km) med mobile tjenesteytere i 2015 som andel av trafikkarbeid med alle 
lette biler. Nasjonale tall. 

 Mill km Andel 

Personbiler 33 747 83,6 % 

Drosjer 501 1,2 % 

Små godsbiler antatt brukt til persontransport 1 775 4,4 % 

Små godsbiler antatt brukt av håndverkere og 
servicearbeidere 4 340 10,8 % 

Sum 40 363 100,0 % 

 

Det fremkommer av tabell 7 at kjøring med godsbiler som i hovedsak antas at 
benyttes av håndverkere og servicearbeidere, utgjør 10,8 % av all kjøring med lette 
biler. Dette må derfor regnes som et minimumsnivå på andelen mobile tjenesteytere 
utgjør av trafikkarbeidet for lette biler. Det må poengteres at det er betydelig 
usikkerhet i anslaget. Dette fordi biler som her er antatt brukt av håndverkere og 
servicearbeidere kan brukes av andre brukergrupper, samt til persontransport. På den 
annen side er det også mobile tjenesteytere som hovedsakelig benytter personbiler, 
som f eks hjemmehjelpere. 

I tabell 8 har vi presentert kjørte km etter kjøretøygruppe for tunge biler.  

Tabell 8. Kjørte km (mill km) i 2015 etter kjøretøygruppe, tunge biler.  

 Mill km Andel 

Ambulanser, campingbiler og busser 751 16,3 % 

Store varebiler og kombinerte biler 1 669 36,3 % 

Små lastebiler 215 4,7 % 

Store lastebiler 1 330 28,9 % 

Trekkbiler 634 13,8 % 

Sum 4 599 100,0 % 

Det fremkommer at drøyt 16 % av trafikkarbeidet med tunge biler er knyttet til 
persontransport. I tillegg kommer privat kjøring med store varebiler og kombinerte 
biler. Dette indikerer at ca 20 % av trafikkarbeidet med tunge biler er 
persontransport, mens ca 80 % er relatert til godstransport..  

6 Konklusjon 

I dette dokumentet har vi forsøkt å anslå de mobile tjenesteyternes andel av 
trafikkarbeidet med lette biler med utgangspunkt i biler som hovedsakelig benyttes av 
håndverkere og servicearbeidere.. I tillegg har vi beregnet persontransportens andel 
av trafikkarbeidet med tunge biler.  

I sum finner vi at nærmere 90 % av trafikkarbeidet utføres med lette biler, mens 
drøyt 10 % er med tunge biler. Trafikkarbeidet som utføres av godsbiler som antas 
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brukt av håndverkere og servicearbeidere (som her representerer mobile 
tjenesteytere), utgjør 10,8 % av trafikkarbeidet med lette biler i sum. Andelen varierer noe 
fra by til by, med høyest andel i Osloregionen, Buskerudbyen og 
Kristiansandsregionen og lavest andel i Grenland og Tromsø. Variasjonen fra by til 
by er imidlertid liten, slik at man bør kunne benytte samme andel i alle byene. 

Det må presiseres at tallet er beheftet med stor usikkerhet fordi det kan være andre 
brukergrupper av de kjøretøy som er lagt til grunn enn håndverkere og 
servicearbeidere, og at bilene benyttes til private turer. På den annen side er det 
mobile tjenesteytere som bruker andre kjøretøytyper, ikke minst er det mange, som f 
eks hjemmesykepleiere, som benytter personbiler. Når det gjelder biler som benyttes 
til godstransport vil de hovedsakelig finnes i kategorien tunge kjøretøy.  

Ett forsøk på å anslå trafikkarbeidet for de mobile tjenesteyterne i 
reisevaneundersøkelsen resulterer i vesentlig lavere andel enn det vi her er kommet 
fram til. En årsak til det er at det er lav rapportering av yrke og vanskelig å 
identifisere hva som er aktuelle turer i RVU-dataene. Dessuten representerer mobile 
tjenesteytere i stor grad en gruppe med lav utdannelse som er underrepresentert i 
RVUen. Arbeidet med RVU-dataene er dokumentert i et eget dokument (Grue, 
2017).  
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Fremgangsmåte

Tar utgangspunkt i en eksisterende godsmatrise

1. Skalerer inn volumet i matrisen målt mot tellepunkt i 
byindeks, tette snitt og viktige hovedveier for tungtrafikk.

2. Velge ut hvilke tellepunkt matrisen skal stemme mot.

3. Bruk av matrisebalansering for å omfordele matrisen til den 
treffer på utvalgte tellepunkt.

07.04.2017



1. Skalerer inn volumet

● NTM6 og tramodbytrafikk er 
kjøretøy i tellegruppe 21 i 
hovedsak.

● Godstrafikk er tellegruppe 22-
25, men vær obs på at gruppe 
22 kan bli brukt i NTM6 og 
tramod produserte turer.

● En bør ikke velge ut tellepunkt 
som har overvekt av 
godstrafikken i gruppe 22.
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1. Skalerer inn volumet

● Startet med alle tellepunkt i byindeks (43 tellepunkt)

● Tellepunkt med dårlig kvalitet i følgende år i KRS:
– 0002 – 2014

– 0005 – 2013,2014

– 0009 – 2013

– 0013 – 2013,2014,2015

– 0151 – 2013,2014,2015

– 0178 – 2013,2014,2015

– 0202 – 2013,2014,2015

– 0203 - 2013,2014,2015

– 1122 – 2013,2014,2015

– 1124 – 2013,2014,2015

● Endte med 33 tellepunkt med god kvalitet i kalibreringsåret 
2014.
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1. Skalerer inn volumet

● Sjekker hvilken lenketrafikk godsmatrisen gir i 33 utvalgte 
tellesnitt og kontrollerer summen mot tellinger. 

● Justerer inn godsmatrisen ved å skalere nivået opp/ned slik 
at volumet treffer.

● Ikke opptatt av hvor godt godstrafikken treffer på en 
enkeltlenke.

● Kontrollerer til slutt hvor mye den skalerte godsmatrisen 
utgjør av all trafikk modellen produserer. 
(rimelighetskontroll)
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2. Tellepunkt matrisen skal stemme mot

● Må bruke faglig skjønn i hvert analyseområdet.

● Bør fange opp godstrafikk til: 

– strekningene som har høyest volum

– viktige destinasjoner i analyseområdet. 

● I Kristiansand ble det valgt ut: 

– strekningene: E18 fra øst, E39 mot vest, Rv9 mot nord, 
Rv41 mot nordøst(kjevik)

– viktige destinasjoner: Vågsbygd (største del av 
befolkning), Kvadraturen (sentrum), Sørlandsparken 
(største næringspark)
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Valgt ut 8 tellepunkt i Kristiansand
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3. Bruk av matrisebalansering

● Benytter «Entropi maksimering»

– https://en.wikipedia.org/wiki/Principle_of_maximum_entrop
y#Maximum_entropy_models

● Setter en hovedbetingelse som er «sum alle fra/til turer» fra 
godsmatrisen som er skalert inn på volum.

● Setter flere bi-betingelser som er verdien i tellesnitt matrisen 
skal stemme mot.

● Programmet endrer litt og litt på fra/til matrisen til den treffer 
alle bi-betingelser dersom det er mulig å oppnå.

● Norconsult har programert dette i Gauss, som krever lisens. 
Kan nok også gjøres i Cube, men usikker på om cube bruker 
«entropi maksimering».
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Kort beskrivelse av matrisebalanseringen

● Setter en hovedbetingelse som er «sum alle fra/til turer» fra 
godsmatrisen som er skalert inn på volum.

● Setter flere bi-betingelser som er verdien i tellesnitt 
matrisen skal stemme mot.

● Programmet endrer litt og litt på fra/til matrisen til den 
treffer alle bi-betingelser dersom det er mulig. 
Hovedbetingelsen får programmet ikke lov å endre, som i 
dette tilfelle er «sum alle fra/til turer» i godsmatrisen.

07.04.2017



Fordeler 

● Får en godsmatrise som nesten treffer på kjøretøyet i 
utvalgte tellepunkt.

● SVV kan bruke faglig skjønn til å velge ut viktige tellepunkt 
å kalibrere mot.

● Godstrafikken vil stemme bedre i nytte/kostnadsanalysen 

● Kan skalers fra kalibreringsåret og frem mot 2030 ved hjelp 
av fylkesvise vekstprognoser for godstransport (ligger inne i 
nye effekt).
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Ulemper

● Matrisen er fortsatt like statisk som tidligere. (rutevalg kan 
endres, men destinasjon er fast)

● Stor usikkerhet på enkelte lenker.

● Avhengig av tilstrekkelig med tellepunkter av god kvalitet.
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